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Állami Számvevőszék (24950/2022)
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: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: 15324762241
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Kitti
Telefon: +36 13989356
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.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/EKR001646102022/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/EKR001646102022/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
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁSZ budapesti irodaházainak teljeskörű takarítása
Hivatkozási szám: EKR001646102022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90910000-9
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Állami Számvevőszék budapesti irodáinak teljes körű takarítása mindösszesen 9267 négyzetméteren,
szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása, továbbá személyes higiéniához kapcsolódó termékek biztosítása,
valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás az Ajánlattevő saját eszközeivel és anyagaival.
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: ÁSZ budapesti irodaházainak teljeskörű takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, V. Apáczai Cs. J. u. 10., 1093 Budapest Lónyay u. 44.,
1052 Budapest Bécsi u.
5. III. em., 1054 Budapest Garibaldi u. 6. garázs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Állami Számvevőszék budapesti irodáinak teljes körű takarítása, szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása,
továbbá személyes higiéniához kapcsolódó termékek biztosítása, valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás az
Ajánlattevő saját eszközeivel és anyagaival.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy vis maiornak nem minősülő, de a működését közvetlenül érintő okból,
amennyiben különös gazdasági érdeke megköveteli - így különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben,
ha veszélyhelyzet, rendkívüli helyzet vagy járványveszély fokozódása okán saját működésének korlátozása
mellett határoz - jogosult a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat csökkentett mértékben igénybe venni és a
szolgáltatási díjat ennek megfelelően, arányos mértékben csökkenteni, ami a műszaki leírás II. pontban elszámolt
állandó jellegű szolgáltatást érinti. A csökkentés mértéke - 30 % lehet.
(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 Nyertesség esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása (legkedvezőtlenebb
vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/káresemény, legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/
káresemény) 5
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2 Nyertesség esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása (legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi
küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg, legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartamát a Felek opcionálisan
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatják.
Megrendelő a szerződés hosszabbítási szándékáról a szerződés lejárta előtt legkésőbb 60 naptári nappal
írásban köteles Vállalkozót értesíteni. Ennek elmaradása esetén úgy tekintendő, hogy Megrendelő nem
kíván élni a szerződés hosszabbítás lehetőségével.
Vállalkozó a szerződéshosszabbítás elfogadásáról a szerződés lejárta előtt legkésőbb 45 naptári nappal
írásban köteles Megrendelőnek írásbeli visszaigazolást küldeni. Ennek elmaradása esetén úgy tekintendő,
hogy Vállalkozó nem kíván élni a szerződés hosszabbítás lehetőségével.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5 ponthoz kiegészítő információk:
Minőségi kritériumok:
a) legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/káresemény (azaz 0 Ft többletvállalás az
érvényességi küszöbhöz képest)
legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/káresemény (azaz 10 millió Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz
képest)
b) legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 0 Ft többletvállalás
az érvényességi küszöbhöz képest)
legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 20 millió Ft többletvállalás az érvényességi
küszöbhöz képest)
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Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli. A felolvasólapon a megajánlott
többletértéket kell feltüntetni. Példák: Ha Ajánlattevő 10 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 0 Ft
többletmegajánlást kell feltüntetni a Felolvasólapon. Ha Ajánlattevő 15 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor
5 millió Ft többletmegajánlást kell a Felolvasólapon megjelölni. Ugyanez a szabály vonatkozik a fedezeti összeg
megajánlására is.
Amennyiben az ajánlattevő a minimális összegnél (tehát 10 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év fedezeti
összeg) kevesebbet ajánl meg ajánlatában, az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét
vonja maga után.
Árkritérium: Az alábbi részszempontokból tevődik össze a mindösszesen ár:
"I" pont: rendszeres takarítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 35
"II" pont: nagytakarítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 22
"III" pont: üveg tisztítási tevékenység kerettel és párkánnyal mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 10
"IV" pont: portálüveg + díszrács tisztítása mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 8
"V" pont: egyéb takarítási feladatok mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 3
"VI" pont: textil tisztítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 2
"VII" pont: személyes higiéniához szükséges anyagok biztosítása mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 10
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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a 321/2015. Kr. 8-14.§ és 16.§ szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti
nyilatkozatot kell benyújtani. Irányadó továbbá a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a)
bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 1-16. §-aira is. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja- az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt.
81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK
elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKDt nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK
által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell
igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.
§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-
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ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
(A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll) A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat
ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: a
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtania, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs
folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
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 feltételeket nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket
nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 36 hónapban befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban
megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)
– (2) bekezdésének megfelelő módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő
adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail),
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (takarítandó felület nm-ben), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés
teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént, a teljesítés
megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megtörtént.
M/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi
intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése is irányadó.
M/3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
– különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk (év/hó) ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt
önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
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M/1) Amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 (egy) vagy több
szerződés alapján teljesített összesen legalább 6900 m2 alapterületű épület rendszeres takarítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely(ek) legalább 9 hónapon keresztül nyújtott
szolgáltatást tartalmaz.
M/2) Ha nem rendelkezik az alábbi- „takarítási” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítványokkal vagy a 321/2015. (X.30) Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű minőségbiztosítási
dokumentummal és a Kr. 24. § (4) bek. szerinti dokumentumokkal:
a) MSZ EN ISO 9001:2015,
b) MSZ EN ISO 14001:2015,
c) MSZ EN ISO 45001:2018.
M/3) Amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 2 fő OKJ 31 853 07 tisztítás-technológiai szolgálatvezető vagy azzal egyenértékű
végzettséggel, és legalább 12 hónap épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező
szakemberrel.
b) legalább 3 fő OKJ 31 853 05 Intézménytakarítói vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 12
hónap épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Az M/3) a) és az M/3) b) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására
bemutatott szakembereknél az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő a kért szakemberek esetében a meghatározott végzettség/képzettség esetében az azzal
egyenértékű végzettségű/képzettségű szakembert elfogad. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő
feladata.
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt szolgáltatás megfelelő, kockázatmentes és biztonságos szerződés
teljesítéséhez szüksége van 5 db szakemberre.
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:
Rendszeres takarítási tevékenység esetén a teljesítés alapját a Szakmai specifikációban meghatározott feladatok
képezik, az ott meghatározott módon és gyakorisággal.
Felek megállapodnak abban, hogy nem rendszeres takarítási feladatokra a Megrendelő jogosult eseti
megrendelést kiadni (a továbbiakban: eseti megrendelés). Ebben az esetben az eseti megrendelést a Megrendelő
kapcsolattartója a teljesítés megkezdésének időpontja előtt 48 órával írásban megküldi a Vállalkozó 16.3. pontban
megjelölt kapcsolattartójának e-mail címére. Vállalkozó köteles a megrendelés kézhezvételét 1 munkanapon
belül írásban, e-mail útján Megrendelő kapcsolattartójának visszaigazolni helyszínenként, a teljesítésben részt
vevő takarítók nevének megjelölésével. Ezen szolgáltatások teljesítését a Megrendelő kijelölt képviselőjével a
havi teljesítésigazolások részeként kell igazoltatni. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy szakmai ajánlatának
megfelelően a rendkívüli helyzeteket (pl.: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzet, egyes helyiségek festése,
rendezvények stb.) követő eseti takarítást a megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 4 órán
belül megkezdi. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen pontban rögzített feladatok ellátása kapcsán semmilyen
jogcímen nem jogosult Megrendelőtől díj- vagy költségtérítésre.
Amennyiben Megrendelő a megrendelt szolgáltatásra a továbbiakban nem tart igényt, jogosult a Megrendelést
lemondani, ebben az esetben azonban köteles 15 nappal a lemondás időpontját megelőzően a Vállalkozót
írásban, e-mail útján vagy postai úton értesíteni. Ennek elmaradása esetén a Vállalkozónak emiatt felmerülő
többletköltséget – annak hitelt érdemlő igazolása alapján – a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
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Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szakmai specifikáció II. és III. pontjában megjelölt nagytakarítást és üveg tisztítási
tevékenységet – évente 2 (kettő) alkalommal a Megrendelő kapcsolattartójával előre egyeztetett időpontban
köteles elvégezni. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a rendszeres szolgáltatások esetén az adott
épületre irányadó éves késedelmi díj késedelemmel érintett hónapra eső nettó szerződéses ellenértékének az
1%-a, eseti jellegű szolgáltatások esetén a késedelemmel érintett minden nap után az adott eseti megrendelésre
vonatkozó nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme estén Megrendelő
jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve jelen szerződést felmondani. A hibás teljesítési kötbérként érvényesített
összeg nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó ellenértékének 5 %-át.
Amennyiben a Megrendelő által hibás teljesítési kötbérként követelt összeg eléri a jelen szerződés 2.1. pontjában
meghatározott nettó ellenértékének 5 %-át Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozással történő azonnali hatályú felmondása esetén
Megrendelő jogosult a szerződés szerinti meghiúsulási kötbér követelésére, melynek mértéke a jelen szerződés
2.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 5 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§-át és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK kizárja a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
2) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-knek együttműködési megállapodást kell kötni a
dokumentációban foglaltak szerint és csatolni kell a Kbt.35.§ (2)bek.szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot is.
3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a 68.§(4)bek.szerinti információkkal.
4) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)bek.foglaltak szerint.
5) AK előírja a Kbt.66.§(6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
7) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
AT általi fordítását is elfogadja.
8) A III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
9) AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
10) AK a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontját alkalmazza.
11) AK élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
12) FAKSZ: dr. Darázs Ferenc lajstromszáma: 00362
13) AK a Kbt. 71. § (6) bek.második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal rendel el újabb
hiánypótlást!

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

17

14) Az alk. köv-nek való megfelelés (az EEKD IV. része), előzetes igazolására elegendő a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozata, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján. Az
alkalmassági feltételek tekintetében kizárólag EEKD IV. rész alfa szakasz "Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése" pontot szíveskedjenek kitölteni.
15) A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra,
hogy az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés
tárgyának az egységét tekintve. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát egységként kívánja beszerezni.
16) A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a
magyar jog szabályai az irányadóak.
17) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani. Részletek a "Takarítás szakmai
specifikáció"-ban.
18) Ajánlattevőnek tételes árlistát kell benyújtani a dokumentációban meghatározottak szerint
szerkeszthető Excel formátumban, továbbá cégszerűen aláírva nem szerkeszthető (pdf)formátumban is
mellékelnie kell az ajánlathoz.
19) Az értékelés során az adható pontszámok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 1-100. Az
értékelés módszere: Minőségi kritérium: Arányosítás módszere: A minőségi kritérium esetében (nyertesség
esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása) az érvényességi küszöbhöz képest a legmagasabb
többletvállalás a legkedvezőbb. Legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/
káresemény (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest). Legkedvezőtlenebb vállalás/
érvényességi küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi
küszöbhöz képest).
Legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 20 millió Ft többletvállalás az
érvényességi küszöbhöz képest).
Legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/káresemény (azaz 10 millió Ft többletvállalás az érvényességi
küszöbhöz képest). A felolvasólapon a megajánlott többletértéket kell feltüntetni. Példák: Ha Ajánlattevő
10 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 0 Ft többletmegajánlást kell feltüntetni a Felolvasólapon. Ha
Ajánlattevő 15 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 5 millió Ft többletmegajánlást kell a Felolvasólapon
megjelölni. Ugyanez a szabály vonatkozik a fedezeti összeg megajánlására is.
Árkritérium: Nettó ajánlati ár (Ft): Ajánlattevőknek a műszaki leírásban és a részletes költségvetésben
részletezett feladatok elvégzésére kalkulált teljes - általános forgalmi adó nélkül számított díjakat kell
megadniuk a táblázatban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az Ár kritériumok alatt megadott összes
értékelési szempont (ár szempont) esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár összesen) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (fordított arányosítás).
20) Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén
felelősségbiztosítást köt vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti,
hogy eleget tegyen az alábbi követelményeknek: legalább 10 millió forint/káresemény és 100 millió
forint/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítás. Amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötéskor a
biztosítás meglétét nem tudja megfelelően igazolni, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül
a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti
meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
21) AK 2 helyszíni megtekintést tart, arra való tekintettel, hogy a helyszíni megtekintéseken - az ÁSZ
munkatársával együtt - max. 10 fő lehet jelen. A helyszíni megtekintések helyei: a) ÁSZ, 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 10. Ideje: 2022.12.06. 09:00 óra és 2022.12.08. 09:00 óra b) Helye: ÁSZ, 1093
Budapest, Lónyay u. 44. Ideje: 2022.12.06. 11:00 óra és 2022.12.08. 11:00 óra. AK felhívja a figyelmet,
hogy a helyszíni megtekintésen való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges AK biztonsági előírási
alapján a helyszíni megtekintésen való részvételt, KIZÁRÓLAG azon gazdasági szereplők részére tudjuk
biztosítani, akik részvételi szándékukat 2022.12.02. 10:00-ig az EKR rendszeren keresztül az "AETK - Egyéb
kommunikáció (AT) eljárási cselekmény" indításával jelezték, megjelölve dátum szerint, hogy pontosan
melyik napon szándékoznak részt venni a megtekintésen. A belépéshez a következő adatok megadása
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szükséges: Név, (születési név is), anyja neve, születési hely, év, értesítési e-mail cím. Egy AT részéről
kizárólag összesen 1 fő és összesen 1 alkalommal vehet részt a megtekintésen!
22) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról. Ha AK a nyilatkozat alapján a megállapítja, hogy AT a tilalom hatálya alá tartozik, akkor a Kbt. 73
§ (1) bek. e) pontja szerint köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24882/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001776362022/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/EKR001776362022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22300 Munkagépekhez gumiabroncs beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001776362022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34350000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K22300 Munkagépekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása
VI.3) pont folytatása:
28) Az ajánlattevőknek a ”Kr.”1. § (9) bekezdés alapján az ajánlatuk benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy
ajánlatuk 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.
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: K22300 Munkagépekhez gumiabroncs beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyen található
50.-es számú Központi alkatrész-raktár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkagéphez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása 2023. június 30-ig, nettó 5 000 000 Ft.
keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen felüli keretösszeg tekintetében a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg
kimerítésének elmaradása esetén az Ajánlatkérőként szerződő fél felé semmilyen követeléssel nem élhet. Várható
teljes mennyiség az előző év fogyási adatai alapján a szerződéses időszakban: A gumiabroncsok várható összes
mennyisége – tájékoztató jelleggel - a szerződés időtartama alatt: 50 db.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja, hogy a szerződés időtartam alatt, 2023. június 30-ig várhatóan 20 db
szállítás fog történni, az egy napon leadott átlagos rendelt mennyiség várhatóan 10 db termék, az egy napon
leadott maximális mennyiség a 80 db terméket nem fogja meghaladni.
Az Ajánlattevőnek az általa leszállított termékekre az átadás-átvétel napjától számított 12 hónap jótállást kell
vállalnia.
Nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező termékeket az Ajánlatkérő írásbeli egyedi megrendelései alapján
köteles leszállítani minden termék esetében egységesen 60 munkanapon belül.
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A nyertes ajánlattevő által szállítandó áruk pontos leírását és a szállítás során ellátandó feladatokat a közbeszerzési
dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő 1/a. számú melléklet -ártáblázat- és a műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő feladatát képezi — külön díjazás nélkül — az
ajánlatkérőnél keletkező, elhasznált, selejtessé vált gumiabroncsok elszállítása a szerződés időtartama alatt
a beszállított abroncsok súlyával megegyező arányában. Ezen feladat részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az 1/a. sz. mellékletben – ártáblázat - az előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal
egyenértékű minőségű, műszaki jellemzőjű terméket ajánlatkérő elfogadja.
Az Ajánlatkérő elvárása, hogy az Ajánlattevőnek az 1/a. mellékletben – ártáblázat - meg kell adnia valamennyi
sor vonatkozásában - melyek nem kerültek áthúzással jelölésre – a megajánlott gumiabroncs méretét, gyártóját,
típusát, gyártói cikkszámát vagy EAN kódot, terhelési indexet, sebesség indexet.
Ajánlatkérő elvárása, hogy az egyes termékeket (gumiabroncsokat) a gyári katalógusban elérhető, konkrét
azonosítók/cikkszámok alapján kérjük beárazni. Amennyiben Ajánlattevő által megajánlott cikkszámú
gumiabroncstól eltérő cikkszámú gumiabroncs kerülne leszállításra, abban az esetben Ajánlatkérő azzal
egyenértékű terméket (gumiabroncsot) elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia szükséges.
Amennyiben az így „megajánlott” termékek (gumiabroncsok) funkciójuk és az azok ellátásához szükséges
paramétereik tekintetében legalább az eredetileg megajánlott termékkel azonosak, vagy annál jobbak és ennek
tényét a szerződött fél igazolja, a termék(ek) megrendelhetők lesznek a szerződésben foglaltakkal azonos vagy
annál kedvezőbb áron.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szempont szerint
értékeli indokolás: az Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: „Mindösszesen képzett érték
(nettó HUF)”.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződések kezdő napjaként részenként
megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.
Második Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között
rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a
”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem
állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a ”Kr.”15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban
az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell
nyújtani a ”Kr.”3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot
kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a ”Kr.” 4. és 10. §-a szerinti
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A ”Kr.”13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
Az eljárásban a :”Kr.” 1-7. §-it megfelelően alkalmazni kell.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a ”Kr.” 1.§ (1)
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a ”Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa)
szakaszának kitöltését. A ”Kr.” 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e
szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot a ”Kr.” 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
P.1. Ajánlattevőnek a ”Kr.” 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy
jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben
a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást
ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a ”Kr.” 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje
alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (gumiabroncs szállítására (értékesítésére)) – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, a ”Kr.” 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A ”Kr.” 19. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés
szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás
feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye
több mint kettő évben negatív volt.
A ”Kr.” 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az
ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (gumiabroncs
szállítására (értékesítésére)) - árbevétele nem éri el a 2 000 000,- Ft értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös
ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem
kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást
kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
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benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában
valamint a ”Kr.”19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. §
(6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. §
(4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja,
a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a ”Kr.” 1.§ (1)
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a ”Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során
elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa)
szakaszának kitöltését. A ”Kr.” 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a ”Kr.” 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés
a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül megkezdett) legjelentősebb befejezett, és
a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referencia(ák) ismertetését, melynek legalább az
alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
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- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ”Kr.” 21. § (1), a 22. § (1)-(2), bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (3x365) legalább 15 db új
gumiabroncs szállítására (értékesítésére); vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti referencia követelmény több szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető.
Referencia szerződések tekintetében: Keretszerződésként vagy keretmegállapodásban történő
szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő a teljes keretszerződéses vagy a keretmegállapodás szerinti
mennyiséget tekinti egy szerződésnek és nem az egyedi vagy közvetlen megrendeléseket, konzultációkat,
verseny-újranyitásokat külön - külön. Azonban csak azon teljesítéseket fogadja el az Ajánlatkérő,
amelyeket az adott keretszerződés/ vagy keretmegállapodás alapján az Ajánlattevő teljesített.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a ”Kr.” 21. § (1) bekezdés (1a) albekezdés a) pontjában
foglaltakra.
Amennyiben a referenciát az Ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös Ajánlattevőként
teljesítette, úgy a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be az Ajánlattevő, alkalmasságot
igazoló szervezet ugyanis az Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben egy
szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az
alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a
jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához
az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenységfolytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a
Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér: a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
Fizetési feltételek: az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Kifizetés során
vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. §, 135. § (1) és (5) -(6) bek. A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(1d) bekezdésben és a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rend. 15. §-ban előírtak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
2) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
3) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
4) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb
hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás.
5) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
6) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
7) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
8) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
9) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy
adott esetben meghatalmazást,
10) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (EKR-ben létrehozott elektronikus
űrlap) abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni
más szervezetet, a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (EKR-ben
létrehozott elektronikus űrlap). A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók.
11) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
12) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), valamint a III.1.3) pontjaiban.
13) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: A
közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik – az EKR-ben történik.
14) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR- en keresztül küldi meg az eljárás során.
15) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő Előzetes
Piaci Konzultációt folytatott le (EKR001725212022).
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
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17) 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.
18) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat is
csatolnia kell az ajánlathoz.
19) FAKSZ: Dinócsik Tünde Mónika, lajstromszám: 00472, Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó, lajstromszám: 00335.
20) 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.
21) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
22) Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok
részét képező 1/a. sz. mellékletet -ártáblázatot - is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve
pdf formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a. sz. melléklet – ártáblázat - az irányadó.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet
alapítását.
24) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja,
hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
25) A nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles az Ajánlatkérő részére
bemutatnia jelen eljárás tárgyát képező – a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt - HAK 16 01 03
azonosító kódú gumihulladék-szállítására, szükség szerint gyűjtésére és/vagy kezelésére (hasznosításra/
ártalmatlanításra) történő elszállítására feljogosító hatályos hulladékgazdálkodási engedély(eke)t, vagy
olyan partnerrel (teljesítésbe bevont alvállalkozóval) kötött hatályos szerződéssel kell rendelkeznie,
akinek rendelkezésére áll(nak) ilyen engedély(ek). Amennyiben az engedély/ek az ajánlat benyújtásakor
még nem áll/nak rendelkezésre, úgy az Ajánlatkérő helyette elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a fenti engedély/eket rendelkezésre bocsátja.
Az engedély/ek bemutatásának elmaradását az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes Ajánlattevő
szerződéskötéstől való elállásának tekinti. Továbbá az ajánlatban kötelezettséget kell vállalnia az
engedély/ek szerződés időtartamáig szóló meghosszabbítására.
26) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben
az alábbiak kerültek rögzítésre: Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az oroszukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a
szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem
tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű
teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten
befolyásoló körülménynek.
27) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt
nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek
hatékony felhasználását eredményezné.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/21 (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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (24628/2022)
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: Farkas Csilla
Telefon: +36 303529235
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001531462022/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/EKR001531462022/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: SMKMOK Marcali kastély tervezés
Hivatkozási szám: EKR001531462022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Marcali kastély és környezetének felújítása és funkcióváltásához
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
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: SMKMOK Marcali kastély tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71220000-6

További tárgyak:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) a tervezési programban
meghatározottak szerint.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Marcali kastély 8700 Marcali, Széchenyi utca 17–21. szám Marcali
belterület 1603/1 helyrajzi szám - létesítményeinek felújításával kapcsolatos teljeskörű tervezési feladatok ellátása.
- Vázlatterv és végleges Tervezési Program készítése
- Engedélyes tervek készítése
- Építési Engedély megszerzése
- Kiviteli tervek elkészítése: A kiviteli tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy elvárás a Kórház folyamatos
működésének és a zavartalan betegellátásának biztosítása.
A generáltervezés során elvégzendő feladatok az épületekre vonatkozóan: összes bontás: nettó 4.145 m2; összes
felújítás: nettó 11.515 m2; összes új építés: bruttó 3.965 m2.
Alább részletezve:
- kastély (műemléki épület) rekonstrukciójának megtervezése: felújításra kerülnek a homlokzatok, határoló
elemek, kicserélésre kerül a teljes villamos- és gépészeti hálózat; kialakításra kerül egy skill labor; összesen nettó:
3.260 m2
- Egyéb felújítandó épületek nettó 1.700 m2
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- az egészségügyi ellátást biztosító „D” és „M” épületek teljeskörű rekonstrukciójának megtervezése: kicserélésre
kerülnek a határoló szerkezetek, villamos- és gépészeti rendszerek és környezetbarát hőenergetikai rendszerek és
megújuló energiaforrások kerülnek beépítésre a helyi lehetőségeknek megfelelően, illetve felújításra és bővítésre
kerülnek a gyógyászati gázellátás rendszerek összesen nettó: 6.555 m2
- Lebontásra kerülnek a gazdasági épületek (nettó 153 m2), az igazgatási épület (nettó 920 m2), a gyerekosztály
(nettó 920 m2) volt épülete, a konyhaépület (nettó 1.600 m2) és egyéb bontandó épületek (nettó 552 m2)
- új épület tervezése átmeneti ellátás biztosítására bruttó 3.490 m2
- közforgalmú gyógyszertár tervezése új építés, bruttó 475 m2
- Kastélypark rekonstrukció megtervezése: kert nettó 31.500 m2, melyből burkolt felület (utak, járdák) nettó 13.400
m2
A kastély épülete műemléki védelem alatt áll (nyilvántartott műemléki érték) és műemléki környezetben található.
A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat
részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény
(engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0
db, max. 10 db) 12,5
2 Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, G jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
3 Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, V jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
4 Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő, T jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli egészségügyi létesítmény (engedélyezési terv és/vagy
kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 12,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet
tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.
3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű,
figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek
komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési
tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a
szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés
gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy
azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének,
amelyek többletkiadásokkal is járnának.
4. A 2-5. értékelési részszemponttal kap.-ban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bek.-ben foglaltak
alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre von.-ó, a felolvasólapon
feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre von.-óan csatolt dok. tartalma között ellentmondás van
(a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre von-ó dok. hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
AK a 2- 5. értékelési részszempontok esetében az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül szerzett szakmai
gyakorlatot (db) értékeli.
AK az M2)1. M2)2. M2)3. M2)4. alk.-i min.köv-re bemutatott szakemberek többlettap.-át értékeli a 2-5. ért.
részszempontok esetében.
AK a Kbt. 77. § (1) bek.-e szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 db-ban határozza meg az ajánlati
elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bek.-e alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó
adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető
legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bek. b) pontja
nem alkalmazandó.
A II. 2. 5. pontban meghat. egészségügyi intézmény, létesítmény megfogalmazás alatt AK az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglaltakat érti.
Az értékelési részszemp-hoz kapcsolódó részletes leírás a közbesz-i dok-ban található.
III.1.3) pont folytatása.:
B) AT és/vagy a kap. rend-re bocsátó szerv. nyil.-t, amely tartalmazza:
a) a szakember nevét,
b) az eljárást megindító felhívásban előírt alk. felt.-re való megfelelés részletes bemutatását, az alábbi tart.-mal:
ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alk-ii min.köv. számának megjelölését;
bb) a megajánlott szakember
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal még nem rend., úgy az ajánlattételi határidőig szerzett min.köv.nek megfelelő szakmai gyak-nak időtartamát (hónap), valamint a végz-t/képz.-ét vagy
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- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvt-iszámát és a jogosultság
megszerz.-nek időp.-t,
A szakmai tap./gyak. alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alk. min.köv-ei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen [különösen: a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama
(kezdete és vége év, hónapban megadva), b) a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének
megnevezése].
Az AK a szakmai tap-ot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot
AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai
tap.-ok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat
vehető figyelembe a tap.-i idő kiszámítása és megadása során.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés telj.-e során rend.-re fog
állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]
Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:
- a szükséges képz./végz. az azt igazoló dok.-k (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.
- csatolandó továbbá ATi nyil. arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog,
valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől valóvisszalépésének
minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.
Amennyiben az M.2.1-M.2.5. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú
jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a
Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
AT-nek a műszaki-szakmai alk. igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell
eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt. 69.§ alapján jár el. Min. AT-k tek.ben a a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4)
bekezdése az irányadó.
Az M1)-M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD)
tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg
köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet
II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt
kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő
(közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§ (1) bek. 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) bek.-re 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 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) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. 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.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) ajánlattevő (AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői vagy
mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara,
illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Előzetes igazolás:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek
megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Igazolás:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a
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nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 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 a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) –
M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint, ha egy AT az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az
érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben
a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának
igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján.:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges
benyújtani a felszólított AT-nek.
M1) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell 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
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös
ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a
saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri
ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok.
tartalmazza.
M2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b)
pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az
M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz
csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös
ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) –
M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2)
pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A szakember bemutatása során csatolandók:
A) Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában
bemutatott, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli az eljárást
megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény
megnevezését, a szakember nevét, a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában),
vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában (űrlap);
Folytatás a II.2.14) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de
legfeljebb 72 hónapban megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, alábbiak szerinti referencia munkákkal:
M1.1) legalább nettó 8. 500 m2 alapterületű referencia munka, amely meglévő épület felújításának, illetve
új épület építésének és/vagy átépítésének és/ vagy bővítésének engedélyezési és kivitelezési terveinek
elkészítésére vonatkozik.
M1.2) legalább 1 db nettó 2.100 m2 műemléki épület tervezési referencia munka, amely meglévő
épület felújításának és/vagy átépítésének és/ vagy bővítésének engedélyezési és kivitelezési terveinek
elkészítésére vonatkozik.
M1.3) min. nettó 4.500 m2 alapterületű egészségügyi létesítmény tervezésében szerzett referencia, amely
során gyógyászati gázellátás kiviteli tervezése megvalósult, és labortechnológiai tervezést is tartalmazott.
Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb öt szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
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Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is
felhasználható.
Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című
hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes
– szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére ( vázlatterv,
engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő
átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek
minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti
egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembereket:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű
É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 35. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki
tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5) Legalább 1 fő OT-M-T és/vagy OT-G-T és/vagy OT-R-T kamarai tanúsítással, vagy annak
megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Az M2.5) szakemberrel kapcsolatban irányadó a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozat
tanúsításhoz szükséges feltételrendszere.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
AK a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az OT-M-T és/vagy OTG-T és/vagy OT-R-T tervezési
feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a ATk
egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M2.5 pont szerinti alkalmassági
feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Kr.
Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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Nyertes ajánlattevő Vállalkozó 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen
meghatározottak szerint történik.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.
A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződés megerősítése:
Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 2,5%-a (kettő és fél százaléka),
jólteljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 2,5%-a (kettő és fél százaléka).
A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200.000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma
10.500.000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 20 (húsz) százaléka.
Jótállás: 60 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§,
valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/
kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2. A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022.12.01. 11:00 óra Találkozás helye: SMKMO Marcali
kastély,8700 Marcali, Széchenyi utca 17–21.,Kórház főbejárat. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
3. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
4. AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat,
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,
- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges
válasz esetén is),
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő
tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát is
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),
- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint
az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)
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6. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának
illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az
ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a
cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító
erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.
7. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került
csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8. AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re figyelemmel közbesz.-i elj.-ban történő részvételt nem köti gazdálkodó
szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
9. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László, lajstromszám: 00172
11. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja
el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont.
AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2-5. értékelési szempont tek-ben
pontkiosztás módszerét alkalmazza.
12. Ha az ajánlattevő a 2-5. értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl
meg, az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott szakember(ek) nevét tartalmazó nyilatkozatot és a
szakember(ek) aláírt szakmai önéletrajzát, (amelyből egyértelműen megállapítható a szakember
végzettsége/képzettsége), valamint a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okirat másolatát.
A szakember aláírt szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember végzettsége/képzettsége
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember
közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet
szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
- a szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik
a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az értékelési részszempontra megajánlott szakember(ek) nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő
nyilatkozatban fel kell tüntetni.
A Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a 2-5. értékelési
részszempontok vonatkozásában 0-nál több ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz
csatolni kell az M2) alkalmassági minimumkövetelmény(ek) tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről” elektronikus űrlapot.
Ajánlatkérő az M2.1), M2.2), M2.3), M2.4) alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakemberek
többlettapasztalatát értékeli a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában.
13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
14. Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 1 fő organizációs
folyamatokat tervező szakemberrel, aki min. 1 db nettó 2500 m2 alapterületű nyilvántartott műemléki
értékű épülethez kapcsolódó építési munkafolyamatok, technológiai folyamatok térbeli és időbeli
szervezése, valamint az építés helyi organizációs folyamatainak tárgyú szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötésre rendelkezni fog a jelen pontban
nevezett szakemberrel.
15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be
legalább 2 ajánlatot.
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16. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17. Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
18. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők
személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából kezeli.
19. Jelen ajánlati felhív-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a
322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
Folyt. a VI.4)3 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.3) További információk pont folytatása:
20. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben
rögzített időpontig– a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban a Szerződés teljesítéséhez
szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő tervezői
szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a
következő mértékre: 50.000.000 HUF/káreseményenként és 100.000.000 HUF/év.
21. 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.
22. További információkat a KD tartalmaz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24654/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28748511241
Postai cím: Városház Utca 9-11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestinfo.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/EKR001664162022/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/EKR001664162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: médiatervezési, médiavásárlási feladatok 2023
Hivatkozási szám: EKR001664162022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79341400-0
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bp. Brand Nonprofit Zrt. média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési, médiafoglalási, médiavásárlási és
utólagos elemzési feladatok
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: médiatervezési, médiavásárlási feladatok 2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretmegállapodás a Budapest Brand Nonprofit Zrt. média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési,
médiafoglalási, médiavásárlási, és utólagos elemzési feladatok ellátására nyomtatott, elektronikus és online médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint, a meghatározott nettó 400 millió forintos keretösszeg kimerüléséig, melynek kimerítésére
ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányul.
Médiatervezés,médiafoglalás és vásárlás: online felületek (social media is), nyomtatott sajtó felületek, közterületi
és jármű felületek, rádió felületek, egyéb felületek a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A Budapest Brand Nonprofit Zrt. a Fővárosi Önkormányzat kulturális és turisztikai közfeladatainak körében az
egyes turizmussal kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális
szolgáltatásokat nyújtó társaság. Budapest Brand Nonprofit Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a Főváros országos
szerepkörével összefüggő kulturális és turisztikai közszolgáltatások nyújtására, valamin a városarculattal, a
városimázzsal és a közcélú tájékoztatási feladatokkal összefüggő közszolgáltatási feladatok ellátására.
Feladata többek között Budapest kedvező nemzetközi- és belföldi megítélésének, valamint a turizmus és
kultúra előmozdításának támogatása a magyar főváros, mint kiemelkedő kulturális- és turisztikai desztináció
pozícionálásával, kommunikálásával. Ezen kommunikáció kiterjed termékekre és szolgáltatásokra is – a
közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint -, illetve külföldi célcsoportok felé is irányul.
Várható költési arányok a teljes keretösszeg tekintetében:
1. Gyártással kapcsolatos feladatok: maximum 5 %
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2. Médiatervezéssel és -vásárlással kapcsolatos feladatok: 95 %
A megadott százalékok tájékoztató jellegűek.
Tervezetten 30-40 darab kampány.
A konkrét feladatokat az eljárás második részében eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az
ajánlattevőként szerződő féltől. A vállalkozói díj - a listaárra ajánlott kedvezmény mértéke alapján meghatározva –
a szerződésben és a pénzügyi ajánlatban foglalt részletek szerint tartalmazza mindazon költségek ellentételezését,
amelyek a Vállalkozónál a feladat teljesítése során felmerültek, beleértve a kihelyezési költségeket is, kivéve
a 2008. évi XLVIII. tv (Grt). 5/C. § (3) bekezdése szerinti reklámközvetítőnek járó (jogszabályban szabályozott
reklámközvetítői díj) díjat, és a Kedvezmények mértékét tartalmazó táblázatban megjelölt közterületi felületek
esetében, a médiatulajdonos által felszámolt, a gyártási vagy technikai költségét tartalmazó díjat, melyet
Vállalkozó a médiatulajdonos által kiállított háttérszámlával köteles igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Eseti megrendelés esetén a megrendelés megküldéséhez képest 3
munkanapnál rövidebb időn belüli online (social media, google, preroll kampányok) hirdetés megjelenés
vállalása (igen; nem) 15
2 2. Dedikált kapcsolattartó munkanapokon túli rendelkezésre állása (hétvégén 9-14 óra között; nem
vállalja) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a
keretmegállapodást egyoldalúan, legfeljebb további 6 hónappal meghosszabbítani, mely szándékáról
a keretmegállapodás időbeli hatályának lejártát legalább 30 nappal megelőzően értesítenie kell a
Vállalkozóként szerződő felet.
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:
A kedvezmények mértékének meghatározása a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott „pénzügyi
ajánlat” alapján történik.
Az ár értékelési szempont számításának módszere az alábbi médiakategóriánkénti kedvezményátlagok alábbi
súlyszámokkal súlyozott összege:
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Online / Súlyszám:25
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Nyomtatott sajtó / Súlyszám:15
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Közterület/ Súlyszám:25
A listaárból kapott, egyszerű átlagkedvezmény mértéke - Rádió / Súlyszám:15
Az ár értékelési szempont tekintetében legkedvezőbb az értékelés alá eső elem - médiakategóriánkénti átlagok
súlyozott összege pénzügyi ajánlat D88 cella - tekintetében legmagasabb összeget tartalmazó ajánlat. Az
ár értékelési szempont tekintetében az értékelés alá eső elemet 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni a
felolvasólapon.
Az ajánlatok értékelése során az értékelési szempontok vonatkozásában adható pontok: 0-10 pont
A minőségi értékelési szempontok esetében ajánlatkérő a direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak
szerint:
1. Eseti megrendelés esetén a megrendelés megküldéséhez képest 3 munkanapnál rövidebb időn belüli online
(social media, google, preroll kampányok) hirdetés megjelenés vállalása
igen – 10 pont
nem – 0 pont
2. Dedikált kapcsolattartó munkanapokon túli rendelkezésre állása (hétvégén 9-14 óra között) – 10 pont
Ezen rendelkezésre állás nem vállalása – 0 pont
Az ár értékelési szempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a KH útmutatója (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont ab) alpontja szerint:
P=Avizsgált/Alegjobb*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az értékelési szempontok esetében számított/kapott pontokat a súlyszámokkal megszorozza, és a
legnagyobb értékű szorzatösszeg minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő, mind a
pontszámítás, mint a szorzatösszeg meghatározásakor két tizedesjegyre kerekít.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike
fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

51

Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell
igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az
(5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X.30.) KR 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az
ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési
eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve 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.
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: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdëse alapjän az alkalmassägi követelmënyeknek valő megfelelës tekintetëben az EEKD-ba
foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdësei szerinti nyilatkozatot szüksëges benyüjtani az ajänlatban; AK a
formanyomtatväny IV. rëszëben szereplö rëszletes informäciők megadäsät nem këri, elegendö
a IV. rësz „alfa” (az összes kivälasztäsi szempont ältalänos jelzëse) szakasz kitöltëse.
Az igazoläsok benyüjtäsära felhïvott ajänlattevöknek az aläbbiak szerint kell igazolni az
alkalmassägi követelmënyeknek valő megfelelëst, a Kbt. 69.§ (4) ës (6) bekezdëseire is figyelemmel:
M1)
Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat
tartalmazza azoknak a szakembereknek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését,
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai
önéletrajzot valamint az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott összesítő táblázatokat
megfelelően kitöltve. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember
szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel, lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a
felhívásban előírt M1. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.
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A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
M2) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés
tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseit veszi figyelembe.
[321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
A referenciät a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződëst kőtő mäsik fël a Kbt. 5. § (1) bekezdës a)-c) ës e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarorszägi szervezetek esetëben olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti ës
tanäcsi iränyelv alapjän AKnek minősül, az ältala kiadott vagy aläïrt igazolässal;
b) ha a szerződëst kőtő mäsik fël az a) pontban foglalthoz këpest egyëb szervezet, az ältala adott
igazolässal vagy az ajänlattevő, a rëszvëtelre jelentkező, illetve az alkalmassäg igazoläsäban rëszt
vevő mäs szervezet nyilatkozatäval. [321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés]
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a szolgáltatás tárgyát, az alkalmassági minimumfeltételek teljesítésének megállapíthatóságához
szükséges részletezettséggel,
- mennyiséget,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontot év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét és a kapcsolattartó személyt, annak elérhetőségeit,
továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassäg igazoläsära a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdësei ës a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (3a) bekezdës a) pontja, 21/A §-a ës 24. § (1) bekezdëse is iränyadóak.
Ha egy ajänlattevö az elöïrt alkalmassägi követelmënyeknek mäs szervezet vagy szemëly
kapacitäsaira tämaszkodva kïvän megfelelni, az ërintett szervezetek vagy szemëlyek mindegyike
vonatkozäsäban külön formanyomtatvänyokat is be kell nyüjtania az ajänlat rëszekënt. Ilyen
esetben a kapacitäsaikat rendelkezësre bocsätő szervezetek vagy szemëlyek az alkalmassägi
feltëtelek vonatkozäsäban csak azokről nyilatkoznak, amelyeket az ajänlattevö igënybe
kïvän venni alkalmassägänak igazoläsähoz. Közös ajänlattëtel esetën az EEKD a közös
ajänlattevök mindegyike vonatkozäsäban benyüjtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdëse iränyadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölësët, hogy a 69.
§ (4) bekezdëse szerint benyüjtandó igazoläs kiällïtäsära mely szerv jogosult, valamint a 69. §
(11) bekezdëse szerinti adatbäzis alkalmazäsähoz szüksëges adatokat ës - szüksëg esetën hozzäjäruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt.
69. § (4) ës (6) bekezdësei alapjän az eljäräs eredmënyëröl szőlő döntës meghozatalät
megelözöen az AK az ërtëkelësi szempontra figyelemmel legkedvezöbbnek tekinthetö
ajänlattevöt megfelelö hatäridö tüzësëvel felhïvja az M2 alkalmassägi követelmëny
tekintetëben a referencianyilatkozat/ igazoläs benyüjtäsära. A kapacitäsait rendelkezësre
bocsätó szervezetnek csak az alkalmassägi követelmënyek tekintetëben kell az igazoläsokat
benyüjtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is iränyadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
2 fő vezető médiatervező, -vásárló szakemberrel, aki alap, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú
(egyetem vagy főiskola) végzettséggel, és vezetői minőségében, legalább 1 hónapos időtartamú,
legalább 2 médiakategóriához (rádió, nyomtatott sajtó, digitális) tartozó felületen médiamegjelenést
biztosító reklámkampány médiatervezési és –vásárlási feladatainak ellátásában legalább 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
Az M.1) pont vonatkozásában a vezető minőség jelenti a további hirdetménykezelési munkatársak
irányítását, feladat kiosztási, szervezési, teljesítésigazolási és beszámoltatási feladatokat.
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé
számított megelőző három évben szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db olyan social media kampány
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teljesítésére vonatkozó referenciával, melyben a termék vagy szolgáltatás hirdetése igazolhatóan külföldi
célcsoportok felé történt.
Az M2) pont vonatkozásában külföldinek minősül a megrendelő letelepedési országától eltérő ország
állampolgárságával rendelkező személy.
A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására
a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló
más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
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:
Kötbérek a szerződéstervezet szerint.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A kifizetések vonatkozásában irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben előírt rendelkezéseire is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: eKr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001664162022/
reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
(továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. III. negyedév
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 nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az ajánlatkérő integrált
kampányokat kíván megvalósítani. A közpénzek hatékonyabb felhasználása a részekre bontással nem
valósítható meg.
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1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és a
Kbt.41/A. § is irányadó.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé és nem
követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai
jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Egyéni vállalkozó, term.
Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről. Amennyiben
az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó
nyilatkozat
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha
változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.,
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési
megállapodást.
11) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
12) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 1061
13) Ajánlat részeként szakmai kereskedelmi ajánlatként pénzügyi ajánlat benyújtása szükséges, melynek
teljes hiánya nem hiánypótolható.
14) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
15) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16) Jelen felhívás és a KD közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
17) A kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56.§ (2) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás szabályai szerint.
18) Az eljárás nyelve a magyar, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetén csatolni szükséges
az ajánlattevő nyilatkozatát. Kbt. 47.§ (2) bek. is irányadón :az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
19) Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania,
a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező részletes táblázatnak
(Penzugyi_Ajanlat_mediavasarlas_2023_vedett.xlsx) megfelelően. A munkalap valamennyi nyitott
(szürke) cellája kitöltendő, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik
(akkor is, ha valamely ajánlattevő jelzi ezt a tényt), figyelemmel arra, ha a táblázatban szereplő csatornák/
médiumok/felületek egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét. Ebben
az esetben a táblázat megfelelő cellájába kérjük „0”-at írni. Amennyiben valamely csatorna/médium/
felület vonatkozásában igazolhatóan nem lehetséges hirdetési tevékenység, akkor a táblázat megfelelő
sorában szinten „0” érteket kell szerepeltetni, abban az esetben is, ha kiegészítő tájékoztatásra külön nem
kerül sor.
20) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő féllel kötött szerződés
módosul, külön módosítás nélkül a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint, amennyiben a kedvezmény
mértéke kedvezőbb az ajánlatkérőként szerződő fél részére, akkor az válik az irányadóvá a szerződés V.
pont 2. alpontjában meghatározottakhoz képest, figyelemmel arra, hogy ezt a jelen pontban ismertetett,
módosulásra okot adó körülményt szerződés minden ajánlattevő számara előre megismerhető
módon, egyértelműen rögzítette Ajánlatkérő, mint a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi
változásának pontos feltételeit és tartalmát.
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21) Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6)
bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés
alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő éves finanszírozási szerződésmódosítási kérelmet nyújt be, és
a forrásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását
olyan körülménynek tekinti: amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó - 131. §
(9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Illetve eredményes
eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése
szerint e szerint felfüggesztő feltételként köti ki. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdése
alapján kiköti, hogy a Szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő
aláírása és az, hogy a szerződés szerinti feladatok megvalósításának támogatására kiterjedő érvényes és
hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és a Fővárosi
Önkormányzat, mint Támogató között.
Ajánlatkérő éves finanszírozási szerződésmódosítási kérelmet nyújt be, mely érinti a közbeszerzés tárgyát
képező szolgáltatás finanszírozását is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a finanszírozási szerződésmódosítás el nem fogadása
(vagy a kiegészítő finanszírozás elfogadásának olyan korlátja, amely a jelen szolgáltatás finanszírozását
ellehetetleníti), olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely alapján az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (24652/2022)
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: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Nemzeti azonosítószám: 15793803241
Postai cím: Róbert Károly Körút 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonné Németh Katalin
Telefon: +36 16060500
E-mail: simonne.dr@eszgsz.hu
Fax: +36 16060549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gsz.modelltiszk.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/EKR001694572022/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/EKR001694572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-biztonság menedzsment rendszer
Hivatkozási szám: EKR001694572022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72225000-8
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi felügyeleti rendszer fejlesztése,
üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása Ajánlatkérő részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Élelmiszer biztonság menedzsment rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi
felügyeleti rendszer üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása, valamint
intézményi felmérések, oktatások és vizsgák lebonyolítása az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint:
1. Elektronikus információs rendszer biztosítása, üzemeltetése, elemzés és értékelés - real-time adatszolgáltatás,
- elektronikus checklista rendszer, - egyéni és intézményi elemzés, riportolás (konyha monitoring eredmények,
intézményi felmérés eredmények, elméleti vizsga eredmények, mikrobiológiai eredmények)
2. Intézményi felmérések elvégzése az alábbi részfeladatok szerint:
- felületi mikrobiológiai felmérés: (élelmiszerrel érintkező és élelmiszerrel nem érintkező felületek, összesen 10
db felületi minta/egység - évente 2 alkalommal, összcsíraszám meghatározás, határértéken felüli minta esetén
Enterobaktérium és E.coli meghatározás)
- élelmiszer hulladék vizsgálat: (étel összetevőnként, összesen 94 egységben/év)
- fogyasztói elégedettség: (gyermekek, pedagógusok, iskolai dolgozók összesen 94 egységben/év)
- készételek mikrobiológiai minőségének/megfelelőségének mérése: étel összetevőnként, összesen 3 db minta/
egység, összecsíraszám meghatározás, szennyezett minta esetén Enterobaktérium, E.coli, Staphylococcus
meghatározás (94 db egység/év)
-Speciális étkezési igények teljesítésének felmérése és ellenőrzése (összesen 94 egység)
-Élelmiszer allergének vizsgálata, 3 db felületi és 1 db készétel kvalitatív allergén vizsgálat, glutén, tej, tojás
kimutatása (összesen 94 egység)
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3. Oktatás, szakmai támogatás és tréning - élelmiszer-higiéniai oktatás és vizsga Ajánlatkérő székhelyén, 350-400
fő dolgozónak, évente 2x8 órás munkakörönként összevont oktatás, összesen 11 db 2x8 órás turnus (összesen 94
egységben/év)
- központi irányításhoz tartozó szakmai ellenőrök képzése, külső helyszínen (a helyszínt a nyertes ajánlattevő
biztosítja), 1*5 órás turnusban, max 6 fő/alkalom, összesen 12 turnus (1db egység)
4. Konyhai kontroll ellenőrzés (94 egység/év)
5. Egység és tevékenység specifikus HACCP dokumentáció elkészítése és az élelmiszer-biztonsági és élelmiszerminőségi önellenőrzési rendszer biztosítása (94 db/év).
Egység= feladatellátási hely, általános vagy középiskolai főző/tálalókonyha.
A további követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. M.2.2. pontban megajánlott szakember többlettapasztalata (min.0-max.24
hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra
vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján
meghosszabbítsa további 1 év (12 hónap) időtartammal a II.2.7.) pontban jelölt időtartam lejártát
megelőzően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot
saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján meghosszabbítsa további 1 év (12 hónap)
időtartammal a II.2.7.) pontban jelölt időtartam lejártát megelőzően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján
az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes
európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: VHR321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az
ajánlatban. 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági
követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági
követelmény igazolását.
Ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők) a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába
bejegyzett; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén bejegyezve a 2014/24/EU
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus
nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés b) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9
éven belül megkezdett élelmiszerbiztonság menedzsment rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, lezárt,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb munkáinak az ismertetését,
valamennyi referencia tekintetében megadva: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap);
a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid bemutatását
megadva az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák
vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
22. § (1) bekezdése szerint, • ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja
szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt
igazolást; • ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát. A
referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi
adatot,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő
ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai
önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai
gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert
főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú
végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben
eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több
tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma
nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a
szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)
– (7), (9), (11) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak
is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a
formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben összesen legalább 1 db olyan
referenciával, amely gyermekétkeztetésben végzett, legalább 60 darab általános iskolai vagy középiskolai
főző/vagy tálalókonyha vonatkozásában kiállított HACCP dokumentum elkészítésére vonatkozik.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1. / legalább 1 fő szakemberrel, aki mérnök vagy közgazdász végzettségű és rendelkezik legalább 36
hónap, HACCP dokumentáció készítésére vonatkozó releváns szakmai tapasztalattal.
M.2.2. / legalább 1 fő szakemberrel, aki táplálkozástudományi vagy mérnök vagy közgazdász végzettségű
és rendelkezik legalább 12 hónap élelmiszer-higiéniai tapasztalattal és élelmiszerkezelők képzésére és
vizsgáztatására vonatkozó oktatási tapasztalattal az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
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számított 36 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36.hónap hó/
napjáig terjedő időszakot vizsgálva. )
M.2.3./ legalább 1 fő szakemberrel, aki agrármérnök vagy élelmiszermérnök vagy biológus/mikrobiológus
végzettségű és rendelkezik legalább 36 hónap laboratóriumi tapasztalattal.
Egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében is megajánlható, amennyiben
valamennyi előírást teljesíti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: NÉBIH ÚTMUTATÓ
"A VENDÉGLÁTÁS (GHP)"
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén késedelmi
kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 50 000;- Ft/nap, amelynek maximum értéke a teljes nettó vállalkozási
díj nettó értékének 20%-a. A késedelem megállapításának alapja a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban
benyújtott ütemterv.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a szerződéses határidőhöz
képest eléri a 30 napot és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza
be, a vállalkozási díj nettó értékének alapul vételével számított 20%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles
megfizetni. A késedelem megállapításának alapja a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott ütemterv.
Részletek a szerződéstervezetben. Fizetési határidő teljesítésigazolást követően, 15 napon belül a Ptk. 6:130.§ (1)(2) bekezdésére és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint. AK a beszerzés lehívási kötelezettséggel érintett
nettó szerződéses értékének 10%-nak megfelelő előleget fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKRben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései,
illetve a Kbt. 68. § (1)(1b),(1c) (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az „Ár” szempontnál a fordított arányosítás, a „Személyi állomány
tapasztalata (hónap)”szempontnál az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok
tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.2) A Kbt. 66. § (2), (5)-(6)
bek.alapján nyilatkozni szükséges. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban
aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz
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benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5)
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bek.
foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. 7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan
sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz
meg a Kbt. 132. § szerint. 8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy
– a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés
teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében:eljárást megindító felhívás
III.1.1), III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja. 10) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét
és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a szolgáltatás tárgyát képező feladatok nem
oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Nem határozhatók
meg olyan részek, amelyek önmagukban működő és használható egységet képeznének. 11) Az ajánlatkérő
a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását. 12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 13) A
felelősségbiztosítás összege minimálisan 10 millió Ft/év és minimálisan 5 millió Ft/káresemény. A szakmai
felelősségbiztosítással való rendelkezés követelménye szerződéskötési feltétel, így azzal elegendő a
szerződéskötés időpontjára rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek. 14) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.
53. § (6) bek. foglaltak szerint jár el. 15) FAKSZ: Dr. Várady Szilvia, lajstromszáma: 00585 16) A Kbt. 40. §ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek alkalmazásával.17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja. 18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal,
az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint
képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017.
(XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmazzák. 19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://
ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 20) A hirdetmény a közbeszerzésekről
szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Nem szabályozott kérdések esetén a 2015. évi
CXLIII.tv szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/21 (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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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (24908/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozeszerzes@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.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/EKR001786512022/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/EKR001786512022/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: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
Hivatkozási szám: EKR001786512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38433000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
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: Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: MATE Georgikon Campus; 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
Bioinnovációs Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék leszállítása, üzembehelyezése, az ajánlatkérő által kijelölt
személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítása 1 alkalommal legalább 2 fő részére a telepítés/
beüzemelés helyszínén.
Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS), amely asztali műszerként laboratóriumban használható
takarmánykeverékek, gabonafélék, növényi fehérjehordozók, növényi- és állati melléktermékek, tápok
vizsgálatára.
A beszerzendő eszköz pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő az eszköz ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjában köteles külön
ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátani:
– műbizonylat (gyártóműi CE / megfelelőségi nyilatkozat)
– magyar nyelvű használati kézikönyv
– szervizeléssel kapcsolatos előírások, a magyarországi szerviz(ek) megnevezésével.
A megajánlott eszköz csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt lehet.
A megajánlott eszköznek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.
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,
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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].
(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 spektrométerre vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékel:
1.Nettó ajánlati ár (HUF) - fordított arányosítás
2. Jótállás - legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74.
§ (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.§., 10.§ és 13-16. §-okra.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya
alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem
írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–
(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e
folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A
változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is
megfelelően alkalmazandók. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő
alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át. A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében
eljárhat. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy
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)-(7) 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek,
illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való
megfelelését. Ajánlatkérő R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A R. 21. §
(1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti
szállításairól.
A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a teljesítés ideje (év, hó, nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);
- a referencia tárgya, mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az
ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal
és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági
feltételnek való megfelelés. Közös ajánlattevők az M/1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§
(6) bek. figyelembe vételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.
65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a R. 21/A. §-ra, valamint 24. § (1)
bekezdésére. A R. 1. § (5) bek alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az
ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (12)
bekezdésében foglaltakra és a 69. § (11a) bekezdésében foglalt előírásokra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon
belül megkezdett alábbi laboreszköz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db
spektrométer szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósított,
ha a teljesítés időpontja, erre az időszakra esik, a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer
alkalmazásával.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

74

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított számla benyújtását követően a nyertes
ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Az ÁFA a mindenkor hatályos törvények szerint kerül meghatározásra.
Nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően, ajánlatkérő
teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő a vételárat a nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított
számla ellenében, a számla ajánlatkérőhöz történő érkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a
nyertes ajánlattevő bankszámlaszámára. Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén ajánlatkérő
teljesítésigazolást állít ki.
Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon ajánlatkérő székhelyére (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), illetve
elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A.
§-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017
számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számla ettől eltérő címre történő megküldése esetén az
ebből eredő fizetési késedelem idejére késedelmi kamat a nyertes ajánlattevővel szemben nem érvényesíthető.
A nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítést követően.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF), az
ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg 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:
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/23 (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: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://
ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek –
az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdés és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§
szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A részajánlattételt Ajánlatkérő kizárja. A részajánlattétel kizárásának indoklása:A közbeszerzés
mennyisége egy darab termék, a részajánlat műszakilag nem kivitelezhető/értelmezhető egy db készülék
esetén.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a
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Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul
és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési
dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr. gov.hu/EKR001485822022
oldalon. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy gazdasági szereplő az
érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe
véve jár el.
4. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKRben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 5. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy AT az
érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés
előfeltétele az EKR rendszerben történő AT regisztráció.
6. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Elektronikus űrlapon:
- Felolvasólap, melyen szerepeltetni kell az AT nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatokat a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
– Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében
- Termékleírás (vagy gyártói prospektus), melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék
gyártójának,típusának és származási helyének megnevezését, valamint mindazon paramétereket,
amelyekből megállapítható, hogy a termék megfelel az AK által előírt paramétereknek. A Termékleírás az
AT szakmai ajánlatának minősül. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat .
7. Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A kiválasztás módszere: Az ár részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H.
útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított
arányosítás módszerével történik. A számadatot tartalmazó minőségi részszempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,
illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján kerül
kiszámításra.
8. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
9. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
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11. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az
eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
12. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
13. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
15. AK a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel(eke)t a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál
szigorúbban határozta meg.
16. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. .
17. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18. IV.2.6) pontban Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita; lajstromszám: 01233 és
Kővágóné Fábián Júlia lajstromszám: 00817
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
21. 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.
22. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért ír elő:
1. Késedelmes teljesítés esetére a késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően
késedelmes naponként a késedelmesen leszállított termék(ek) nettó ellenértékének 0,75 %-a, maximum a
késedelmesen leszállított termék(ek) nettó vételárának 20 %-a.
2. Hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a leszállított termék(ek) nettó vételárának
20%-a.
3. A teljesítés ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér, melynek alapja a meghiúsulással érintett
termék(ek) nettó vételára, mértéke annak 30 %-a.
4. Kötelezően vállalandó jótállás 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet részletesen tartalmazza. A Ptk. 6:186. §
(1) bekezdése
alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére.
Karakterkorlátozás miatt továbbiak KD-ben.
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:
2022/11/21 (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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Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (24647/2022)
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: Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26775935243
Postai cím: Czuczor Utca 2-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Merics Lajos
Telefon: +36 30143 6927
E-mail: lajos.merics@mukkozpont.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mukkozpont.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/EKR001757132022/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/EKR001757132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás-fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostudományi kutatás résztvevők donortérítése 2
Hivatkozási szám: EKR001757132022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66000000-0
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés - Orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a
Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. részére - 2
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: Orvostudományi kutatás résztvevők donortérítése 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1093, Budapest, Czuczor utca 2-10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az „Egészség Magyarországnak (H4H): A vizsgálat indulásakor klinikailag releváns rendellenességgel nem
rendelkező alanyok vérmintáinak és azzal összefüggésben álló adatainak hosszú távú gyűjtése innovatív
diagnosztikai módszerek hosszú távú értékeléséhez, molekuláris ujjlenyomat referencia tartományok
megalapozásához” című – Ajánlatkérő által megbízott egészségügyi szolgáltatókon (a továbbiakban:
vizsgálóhely) keresztül – emberen végzett orvostudományi kutatásban résztvevő egészséges önkéntesek
részére fix összegű, vizitenként emelkedő térítések kifizetése, valamint a kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő
dokumentáció teljes körű kezelése, keretszerződés alapján.
Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladatai
1. a térítések kifizetése és az azzal kapcsolatos dokumentáció teljes körű kezelése
2. a kutatásban résztvevő alanyok adatainak vizsgálóhely által megadott kóddal történő pszeudonimizálása és
kizárólag kódolt módon történő továbbítása Megrendelő részére
3. visszakövethetőség biztosítása
4. alanyok regisztrációja az alany és a Szolgáltató közötti megkötött megállapodás és a szükséges személyes
adatkezelési hozzájárulás alapján, a vizsgálóhely bevonásával
5. a kutatási protokollra specifikus ütemezés kialakítása
6. kifizetések teljesítése Megrendelő előzetes jóváhagyásával
7. a pszeudonimizációs kóddal helyettesített alanyok és vizitek elektronikus felületen keresztül történő nyomon
követesének biztosítása szakmai és pénzügyi ellenőrzés céljából
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8. iratbetekintés biztosítása pénzügyi ellenőrzés céljából a Megrendelő megbízottja részére
9. vizsgálóhelyekkel, alanyokkal történő kapcsolattartás, telefonos és online szükség esetén személyes
ügyfélszolgálat biztosítása az alanyok részére
10. vizsgálóhelyre és pszeudonimizált kóddal helyettesített alanyokra lebontott, tételes elszámolás benyújtása
Megrendelő részére
A Nemzeti Népegészségügyi Központ az orvostudományi kutatást a 2754-11/2020/EÜIG sz. határozatával
engedélyezte.
A bevonni kívánt alanyok száma: maximum 15.000 fő
A várható megjelenések száma: 1-8 alkalom/alany
A résztevő alanyok számára a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.7
pontja szerint kifizetendő adómentes térítés összege:
1. alkalom: 3.000 Ft azaz háromezer forint
2. alkalom: 4.000 Ft azaz négyezer forint
3. alkalom: 5.000 Ft azaz ötezer forint
4. alkalom: 6.000 Ft azaz hatezer forint
5. alkalom: 7.000 Ft azaz hétezer forint
6. alkalom: 8.000 Ft azaz nyolcezer forint
7. alkalom: 9.000 Ft azaz kilencezer forint
8. alkalom: 10.000 Ft azaz tízezer forint
A kutatásban résztvevő intézmények (vizsgálóhelyek) száma a folyamatban lévő engedélyeztetési és jóváhagyási
folyamat függvényében: 15-25 db.
A keretszerződés hatálya alatt az összesen kifizethető Szolgáltatási Díj összege nem haladhatja meg a nettó 54 185
000,- Ft-ot + ÁFA, azaz nettó ötvennégymillió-száznyolcvanötezer forint + általános forgalmi adó összeget, mint
keretösszeget (a továbbiakban: Keretösszeg). Az ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretszerződés
hatálya alatt ténylegesen kifizetésre kerülő Szolgáltatási Díj összege: legalább a Keretösszeg 70%-a.
A szolgáltatások részletes, teljes körű leírását a Műszaki Leírás és a keretszerződés tervezete tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A keretszerződés a II.2.7) pont szerinti időtartam eltelte előtt előtt is megszűnik, ha a keretösszeg kimerül.
Az ajánlatkérő – közbeszerzési eljárás eredményeként – 2022.07.27-én „Orvostudományi kutatásban résztvevő
térítésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. részére”
tárgyban keretszerződést kötött, amely keretszerződés határozott ideig, a keretösszeg kimerüléséig, vagy
legkésőbb a keretszerződés aláírásától számított 12 hónapig, azaz 2023.07.27-ig tart.
A jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés az előzmény keretszerződés megszűnését
követő napon lép hatályba. Ha az előzmény keretszerződés a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő
keretszerződés megkötése előtt megszűnik, akkor a keretszerződés a megkötésével egyidejűleg lép hatályba.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8.
§-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának
benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek
a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve
igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14)
bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes
európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni,
figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény
előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a
Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó
nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének
kifizetése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,
a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt
üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül
számított – közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének
kifizetése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi
adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek
térítésének kifizetése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 35 000 000 forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési
ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (orvostudományi
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kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének kifizetése) származó árbevétele nem éri el a nettó 35 000 000
forintot.
A P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében
foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján
az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai
alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV.
Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az
alábbiak szerint:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben –
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szerződéseit,
figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2)
bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell
legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve
részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően,
legalább 3 db olyan referenciamunkát, melynek tárgya orvostudományi kutatásban résztvevő, összesen
legalább 100 önkéntes térítésének kifizetése volt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását
követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
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A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Fizetési ütemezés:
Naptári hónaponként, utólag, teljesítésigazolás alapján.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-ában foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Fájlformátum (eltérő előírás hiányában): olvasható és nem
szerkeszthető pdf formátum.
2. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben
megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az EKR-ben a további közbeszerzési dokumentumok
között Excel formátumban rendelkezésre bocsátott Díjtáblázatot, megfelelően kitöltve. A Díjtáblázatot pdf
formátumban kell benyújtani, a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva. A Díjtáblázatban
meg kell adni az 1 db vizit/alanyra vonatkozó adminisztrációs díjakat banki átutalás és postai átutalás
eseteire; ezeken kívül a Díjtáblázatba írni, illetve azt módosítani nem szabad, a Díjtáblázatban az
ajánlattevő által kitöltendő rubrika üresen nem maradhat. Az egységárakat magyar forintban (HUF) kell
megadni, áfa nélkül. A számított adminisztrációs egységdíj = (9 x banki átulatás díja + 1 x postai átutalás
díja) / 10. A számított adminisztrációs egységdíjat a Díjtáblázat az ajánlattevő által megadott egységdíjak
alapján – Excel képlet segítségével – automatikusan számítja ki. A számított adminisztrációs egységdíjnak
meg kell egyeznie a felolvasólapon megajánlott számított adminisztrációs egységdíjjal. Az ajánlatkérő az
ajánlattevő által benyújtott Díjtáblázatot szakmai ajánlatnak tekinti.
4. Az ajánlatok értékelése a nettó számított adminisztrációs egységdíj alapján történik. A közbeszerzési
eljárás nyertese a legalacsonyabb nettó (számított) adminisztrációs egységdíjat megajánló, érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevő lesz. A nyertes ajánlattevőnek ténylegesen kifizetendő Szolgáltatási Díj
az alanyoknak fizetendő térítésből és adminisztrációs díjból tevődik össze kiszámítása a ténylegesen
teljesített szolgáltatások alapján.
5. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb az
ajánlati felhívás III.1.2) P/1-2. és III.1.3) M/1. pontjai tekintetében.
6. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
8. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy legkésőbb a szerződés
megkötéséig rendelkezni fog és a keretszerződés teljes időtartama alatt is rendelkezni fog a szolgáltatás
ellátásával Megrendelőnek vagy harmadik személynek közvetlenül vagy közvetve okozott, valamint

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

88

az ezekre visszavezethető dologi károkra és személyi sérülésekre kiterjedő, legalább 50 millió Ft/év
teljes kártérítési limitű és legalább 10 millió Ft/káresemény kártérítési limitű felelősségbiztosítással A
szerződésszerű felelősségbiztosítás bemutatása a szolgáltatási keretszerződés megkötésének feltétele.
9. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását
nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevők számára, továbbá az ajánlatkérő
nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
10. Ha bármely, az eljárás során csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az
ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
11. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. Az ajánlatkérő az eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek
száma és elnevezése: EKR001679672022, „Orvostudományi kutatásban résztvevők donortérítése”.
13. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. A felhívás IV.2.6) pontjában az 1
hónap alatt 30 napot kell érteni.
14. FAKSz: dr. Patay Géza - lajstromszáma: 00226
15. Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek,
tekintettel arra, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés alapján a nyertes ajánlattevő
által ellátni szükséges feladatok egymással szorosan összefüggenek, így és azok nem oszthatóak fel kisebb
egységekre oly módon, hogy az a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezné.
16. A 833/2014/EU tanácsi rendeletet alapján az ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumban átadott
minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben
fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak. A tilalmakba ütköző ajánlat érvénytelen.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

89

Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (25226/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.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/EKR001580172022/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/EKR001580172022/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: Varsó-Derkovits u.kerékpárforg-i lét. építése
Hivatkozási szám: EKR001580172022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45233162-2
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Varsó utca – Derkovits utca között kerékpárforgalmi létesítmény építése a jelen eljárás mellékletét képező
közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékletekben foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Varsó –Derkovits u. kerékpárforg-i lét. építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza 0662/7, 5785, 5825/5, 5825/6, 28646, 28647,
28649/5 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett létesítmény két szakaszt tartalmaz. Az I. szakasz a Derkovits utca és a híd között található (0+0 km.
sz. – 0+148,13 km. sz. között), míg a II. szakasz a híd és a Varsó utca csatlakozása között tervezett (0+247,78 –
0+502,034 km. sz. között).
Sávszélesség: 3,00 m.
Egyoldali 2,5 %-os oldalesésű az útpálya felé
A létesítmény és a Tiszavasvári u. között H2 szalagkorlát beépítése tervezett.
A létesítmény É.-i oldalán tervezett a közvilágítási hálózat elhelyezése. A gyalog-kerékpárút szélétől min. 0,35
m oldalakadály távolság tartandó. A létesítmény É.i oldalán teljes hosszban kerti szegély beépítése tervezett,
míg a déli oldalon résfolyóka épül a felületen összegyűlő csapadékvíz elvezetésére. A résfolyókát a meglévő zárt
hálózatba kell bekötni. A gyalog-kerékpárút É.i oldalán 1,20 m. magas gyalogos korlát elhelyezése tervezett. A
korlátot a tervezett támfalra kell rögzíteni.
Pályaszerkezet közös gyalog-kerékpárúti szakaszok:
- 2,50 cm. AC-8 (N) B 50/70 kopóréteg
- 3,50 cm. AC-11 (N) B 50/70 kötőréteg
- 15,0 cm. Ckt-2 hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 25 cm. HK 0/63 Talajjavító/fagyvédő réteg M-2, X-1
A kivitelezendő szakasz hossza: 402,384 m.
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Szögtámfal: A tervezett szögtámfal hossza I. szakaszon 83,13m, a II. szakaszon 202,22m. A tervezett hosszon 2,50m
magas, 30cm vastag vasbeton támfalat kell építeni. A támfal beton minősége C30/37. A betonacél B500B.
A támfal tetején és belső oldalán 30 cm mélységig B-5 bevonatot kell készíteni. A földben lévőknél bitumenes
kenést kell alkalmazni.
A tervezett monolit vasbeton szögtámfal:
Függőleges magasság: 2,50m
Függőleges vastagság: 0,30m
Vízszintes szélessége: 2,00m
Vízszintes vastagsága: 0,30m
A hosszirányú esés miatt lépcsős alapozás tervezett. A lépcsők végeinél dilatációs hézagokat kell építeni.
Alapozási sík: változó
Az alapozásának a szélessége 50 cm.
A támfalszakaszok dilatációval vannak megszakítva. A dilatációs hézagba vízzáró, rugalmas tömítő anyagot kell
beépíteni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő feladat részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(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 Kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többletjótállás vállalt időtartama:
(minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 15
2 Az AF. III.1.3) M.2. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata (min.0, max. 24 hó) 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: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, támogatási
azonosító még nem ismert.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja: A beszerzés tárgyának részekre történő bontása szakmai
szempontok alapján nem lehetséges, mert a kivitelezési munkák szoros összefüggésben vannak egymással,
az egyes részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem műszakilag nem bontható meg, azokat csak
egységes irányítás és munkarend mellet lehet hatékonyan megszervezni, melynek hiányában eltérő vállalkozókkal
csak aránytalanul nagy idő és munkaerő ráfordítással járna az összehangolt munkavégzés.A beszerzés részekre
történő bontása a fentiekre tekintettel gazdaságilag és szakmailag ésszerűtlen döntés lenne.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás esetében, tekintettel arra, hogy a közpénzek hatékony
felhasználását nem eredményezné, illetve a kivitelezési munka természete sem teszi lehetővé a részekre bontást.
Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely
nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások
általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a különböző kivitelezők általi
munkavégzés negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére. A részekre bontás tilalmát
indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az
ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
A felhívás II.2.7. pontjában rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján került megindításra.(FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS.)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy
támogatásra (támogatásiszerződés-módosításra) irányuló igényt kíván benyújtani, és Ajánlatkérő a támogatásra
(támogatásiszerződés-módosításra) irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy
az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé
tette (a kapcsolódó támogatási szerződés módosítás hatályba lépése vagy a szükséges fedezet ajánlatkérő általi
egyéb úton történő kiegészítése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését
felfüggesztő feltételként köti ki. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre a szerződés
aláírásától számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
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A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján
az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az
egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a
12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az
ajánlatban. A kizáró okokra (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az
építőipari kivitelezési vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
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
nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján
elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes
európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési
beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont; év/hó/naptól év/hó/napig) és helye
• sikeres műszaki átadás-átvétellel időpontja (év/hó/nap-ig):
• a szerződést kötő másik fél neve, címe
• az építési beruházás tárgya, mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható
legyen.
• nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.)
Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr.
21/A.§-ára.
M.2. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2)
bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembernek - különösen a minőség ellenőrzésért
felelőseknek - a megnevezése és M2. szerinti pozíció megjelölésével, képzettségük, szakmai tapasztaltuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető, továbbá fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját és a
nyilvántartási számot is. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt.69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával
köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem
irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata
és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai
gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott
feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal).
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges
arról, hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt
szakember az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni
kell az ajánlatban.
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az
általa bemutatott szakember rendelkezni fog a 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes,
jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar
Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés
teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek
nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben
megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor,
úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakember időben párhuzamos tapasztalatai egyszer kerülnek
figyelembe vételre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget (vagy azzal
egyenértékű végzettséget/képzettséget), valamint szakmai tapasztalatot.
A 3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a
szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az
értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az
ajánlatban benyújtaniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett , sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
olyan mélyépítési referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) legalább 280 méter hosszban kerékpárút
és/vagy út építését és /vagy felújítását és/vagy bővítését tartalmazott.
Az elvárt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
M.1.2.Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett , sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt
referenciával, amely legalább 180 méter hosszban szögtámfal építést tartalmazott.
Az elvárt referenciakövetelmény több szerződéssel is igazolható.
M. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 3. rész 2. sor "Közlekedési építmények szakterület" "MV-KÉ"
kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos
átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott
vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,ezt
követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és
Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Ajánlatkérő műszaki ellenőre által
megállapított nettó értékének az 5,00%-a.A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra,
ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és
Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás
ellenértékének 20,00% -a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási
időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről
biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az
irányadóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A fedezetet biztosító támogatási szerződés adatai nem ismertek (tervezetten TOP_ Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program;tervezetten utófinanszírozás, támogatási intenzitás tervezetten 100,000000 %).
A teljesítés során előlegszámlán kívül 4 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség
20-40-60-80-100%-os készültségi fok elérését követően. AK a nyertes AT által elvégzett tevékenységről
teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1), (3) (5) -(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése..
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon
belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
ELŐLEG: A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg
mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió forintig biztosítja az előleg igénybevételét.
Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem kíván kikötni.
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (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: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az
EKRben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései,
illetve a Kbt. 68. § (1)(1b),(1c) (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.
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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.Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum – ESPD (ajánlatevő/közös ajánlattevők mindegyike/
alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában)
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Nyilatkozat az értékelési részszempont körében megajánlott szakemberről
- Szakmai önéletrajz (ajánlattételkor KÖTELEZŐEN benyújtandó)
- Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban
(Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés 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)
- Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek
az ajánlathoz csatolnia kell: - ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi
illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd /közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó –
írásos meghatalmazást.)
- Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa
megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek
(adott esetben)
- Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén (adott esetben)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Fordítások (adott esetben)
- Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás (adott esetben)
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- Nyilatkozat orosz intézkedés miatt hozott korlátozó intézkedések tekintetében (AT-nek ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll -e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet
5k cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére
vonatkozó tilalom.
- Referenciaigazolás/ok - M.1.
- Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)
- M2. szakember végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)
- M.2. szakember nyilatkozata rendelkezésre állásról
2. Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott
ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
4. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 000 000,- Ft/esemény, 200 000 000,- Ft/év., Tárgya:
felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt
feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződés hatályba
lépésekor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról
szóló kötvényt vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül köteles megrendelő részére
bemutatni és arról egy másolatot átadni.
5. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
6. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját az eljárás során alkalmazza.
7. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat
összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
8. FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499, dr. Erdélyi-Mester Enikő 01371
9. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
10. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az
ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumok .pdf, .jpg, .tif file formátumok
valamelyikében.
11. A felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában
ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor
megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a
valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadóak.
12. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést .
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
14. A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
15. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10.
16. Az 1. értékelési szempont : fordított arányosítás a 2.és 3. részszempont: egyenes arányosítás
17.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT (k) által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

102

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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.§ (3)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Országos Kórházi Főigazgatóság (25195/2022)
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: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsó-Mórocz Nikolett
Telefon: +36 300800453
E-mail: morocz.nikolett@okfo.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfo.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/EKR001690312022/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/EKR001690312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: Alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló
Hivatkozási szám: EKR001690312022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33191000-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében az „Alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések
beszerzése tárgyú” - EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében az alábbi részajánlatok
szerint:
1. rész: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése-Kelet
2. rész: : Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése-Nyugat
3.. rész: Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes
közbeszerzés. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a tekintetben, hogy ajánlattevő
számára legalább 90 nap álljon rendelkezésre a szállítás teljesítésére. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy
amennyiben a szerződés aláírásának időpontjában megállapítható, hogy a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott projekt fizikai befejezési határidejéig nem áll rendelkezésre legalább 90 nap a szállítás teljesítésére,
és a támogató nem járult hozzá a támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezési határidejének
fentiek szerinti meghosszabbításához, úgy azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződés
nem lép hatályba. Amennyiben a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül az előbbiekben meghatározott
felfüggesztő feltétel nem teljesül, felek szabadulnak a szerződéses kötelemből, és ezen okból egymás felé igényt
semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi eljárás megelőzően Előzetes Piaci
konzultáció került lefolytatásra. Az EPK száma: EKREKR001345652022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén per
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország területén található Országos Kórházi
Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 14 db
keretmennyiségű Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése
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közvetlen megrendelés útján Magyarország Keleti területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása
alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal
műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy
több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök)
rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök)
gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg
kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott
teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembehelyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/
prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a
magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói
termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni.
A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap 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.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával
előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a
gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
A szerződés keretmennyisége: 14 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló
berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 7 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a
7 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(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 technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság
igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti,
endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges). 10
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2 3. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel
rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat
biztosítására. (Igen/Nem) 5
3 4.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása:
Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással) 5
4 5. Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 14 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű
hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 7 db-ban határozza meg, azaz
Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 7 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató,
termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: arányosítás
5. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
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II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség
lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik
feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől
számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét)
hónapig tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap.
Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van
lehetőség
További részletek a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén per
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Magyarország területén található Országos Kórházi
Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 21 db
keretmennyiségű Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése
közvetlen megrendelés útján Magyarország Nyugati területén található Országos Kórházi Főigazgatóság
fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal
műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy
több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök)
rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök)
gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg
kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott
teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembehelyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/
prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a
magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói
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termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni.
A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap 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.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával
előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a
gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
A szerződés keretmennyisége: 21 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló
berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 11 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a
11 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(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 technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság
igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti,
endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges). 10
2 3. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel
rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat
biztosítására. (Igen/Nem) 5
3 4.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása:
Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással) 5
4 5. Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

110

Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 21 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű
hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 11 db-ban határozza meg,
azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 11 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató,
termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: arányosítás
5. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség
lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik
feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől
számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét)
hónapig tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap.
Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van
lehetőség
További részletek a szerződéstervezetben.
II.2.1)
Elnevezés: Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén pero
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság
fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 15 db Kis kapacitású
alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése közvetlen megrendelés útján
Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó
intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal
műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
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eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy
több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök)
rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök)
gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes
ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg
kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott
teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembehelyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/
prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a
magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói
termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni.
A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap 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.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával
előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a
gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
A keretszerződés keretmennyisége: 15 db Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló
berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 8 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a
8 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
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
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság
igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti,
endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges). 10
2 3. A megajánlott berendezés rendelkezik valamennyi EGT tagállamban vagy nemzetközileg is elismert
hatóságának ajánlásával vagy tanúsító szervezet (Notified Body) vagy független, a vizsgálat/alkalmazott
technika és a vizsgált/mért jellemző területre akkreditált laboratórium által kiállított tanúsítvánnyal a prion
kórokozók inaktiválási képességére vonatkozóan. (Az eredeti ajánlás vagy dokumentum és fordításuk
csatolás szükséges) (Igen/Nem) 10
3 4. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel
rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat
biztosítására (Igen/Nem) 5
4 5.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása:
Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással) 5
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5 6.Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 15 db Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén
peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 8 db-ban határozza meg, azaz
Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 8 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató,
termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: abszolút értékelés
5. részszempont: arányosítás
6. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség
lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik
feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől
számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét)
hónapig tart.
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Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap.
Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van
lehetőség
További részletek 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: Kizáró okok mind a 3 rész tekintetében:
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 EEKD-t 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 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.§, és12-16. §-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
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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 mind a 3 rész
tekintetében:
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
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).
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
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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.
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 4 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával
a 2. részben: legalább 7 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával.
a 3. részben: legalább 5 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelhet egy, vagy több referenciával is.
Amennyiben ajánlattevő több részajánlatra tesz ajánlatot, elegendő a fent felsorolt szállítások közül a
legmagasabb számúnak megfelelnie.
Egy szerződés mind a három részben is bemutatható.
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:
Minden részben:
Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő a kötbérterhes határidőre nem teljesít, akkor ajánlatkérő késedelmi
kötbér fizetésére kötelezheti nyertes ajánlattevőt. A késedelmi kötbér mértéke: az Eseti megrendelés nettó
vételárának 1%-a naptári naponként. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés X.1.7. pontja szerint. Mértéke az Eseti megrendelés nettó vételárának, 20 %ának megfelelő összeg.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért Eladó
felelős - meghiúsul, úgy Eladó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni Vevőnek. A teljesítés
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elmaradása esetére kikötött kötbér alapja az Eseti megrendelés nettó vételárának, 30%-a. Részletesen a szerződés
X.2. pontja tartalmazza
Jótállás: Eladó a készülék üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításától számított minimum 24 hónap, maximum
60 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal (megajánlása szerint). A jótállás időtartam alatt az Eladó köteles
a hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni,
továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni. A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző
szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás
díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét.
A szerviz és gyártói előírt karbantartás tartalmazza az üzemszerű működés során szükségessé váló kopó
alkatrészek javítását, cseréjét, pótlását és a karbantartási jegyzőkönyv elkészítését.
Minden rész tekintetében a jótállási idő alatt Eladónak garanciát kell vállalnia, hogy a rendszerhez tartozó
frissítések ingyenesen biztosítja, amennyiben az releváns, és amennyiben történik frissítés.
Teljesítési biztosíték:
Vevő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékaként a Szerződés szerinti alapmennyiség nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő biztosítékot (a
továbbiakban: Teljesítési Biztosíték) köt ki. Eladó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti
bármely formában köteles rendelkezésre bocsátani legkésőbb a Szerződés hatálybalépésének időpontját követő
15. napig, azzal, hogy Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Teljesítési Biztosítéknak azonban
a jelen Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A
Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés hatálybalépését követő 15. naptól az utolsó Eseti Megrendelésre vonatkozó
teljesítésigazolás kiállításáig kell rendelkezésre állnia.
További részletek a szerződés tervezetben.
Jótállási biztosíték:
Eladó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján köteles a Szerződés alapján megküldött Eseti Megrendelés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) a
Vevő rendelkezésére bocsátani az adott Eseti Megrendelésben rögzített jótállási kötelezettségének kezdetének
időpontjában, az adott Eseti Megrendelésben rögzített, Eladó által vállalt jótállási idő leteltének időpontjáig
fennálló hatállyal. A Jótállási Biztosíték mértéke az adott Eseti Megrendelés teljes nettó ellenértéke 5%-ának
megfelelő összeg.
Eladó a Jótállási Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti bármely formában köteles rendelkezésre
bocsátani legkésőbb az adott Eseti Megrendelés jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjára, azzal, hogy
Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet.A Jótállási Biztosítéknak a jelen pontban előírt összegnek és
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia [Kbt. 134. § (8) bek.] azzal, hogy amennyiben
a biztosíték a Vevő követelésének kielégítésével csökken, vagy kimerül, az Eladónak nincs feltöltési, vagy pótlási
kötelezettsége
További részletek a szerződés tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához,
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
ajánlattevő(k)től sem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
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.Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/EU rendelet
módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU
rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
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 3 rész tekintetében Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított
12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének
Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik, tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított
90. nap. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés
hatálya alatt van lehetőség.
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.
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, lajstromszam: 00470
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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. Ajánlatkérő részszámlázást nem biztosít.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3. folytatása:
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.
30. Az ajánlatban be kell nyújtani valamennyi rész vonatkozásában a termék gyártói katalógusát/
prospektusát vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot, amely alátámasztja a szakmai
ajánlatban ajánlattevő által megadott műszaki jellemzőket. Nem minősül gyártói prospektusnak az
Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól
vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az 1-2 -3
részek vonatkozásában nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy
gyártói megfelelőségi nyilatkozatot. Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség
igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó
dokumentumot is.
32.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a
nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői
nyilatkozatot.
33.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha az xls és pdf formátumú dokumentumok közül az egyik
hiányzik az hinypótlás során pótolható.
34.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.
35. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi
cégszerűen aláírt fordítást.
36. 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.
Fizetési feltételek:A Szerződés ellenértéke az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Egészségügyi
ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében kerül elszámolásra, a
finanszírozásának jellege: utófinanszírozás (Európai Unió fizeti meg az ellenszolgáltatás. 100,0000 %át). Az európai uniós támogatás 100,000000%-os támogatási intenzitású. A kifizetés során irányadóak
a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint a 2014–
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai.
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Előleg: A Felek rögzítik, hogy Eladó Eseti Megrendelésként az Eseti Megrendelés nettó végösszeg
legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet az Eseti Megrendelés visszaigazolásával
egyidejűleg.
Az előleg elszámolása az Eseti Megrendelés teljesítésekor történik.
Amennyiben a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a meghatározott felfüggesztő feltétel
nem teljesül, felek szabadulnak a szerződéses kötelemből, és ezen okból egymás felé igényt semmilyen
jogcímen nem támaszthatnak.
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:
2022/11/21 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

122

Pécsi Tudományegyetem (24916/2022)
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: Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
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/EKR001645932022/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/EKR001645932022/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, egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videokonferencia rendszer beszerzése EFOP-4.2.1.
Hivatkozási szám: EKR001645932022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

32232000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Videokonferencia rendszer beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 projekt keretében a PTE ETK részére.
A rendszer elemei:
1. Professzionális 86", 4K-s kijelző előadások megtartásához – 1 darab
2. Fix fali konzol nagyméretű kijelzőhöz (min. 86”) – 1 darab
3. Professzionális kijelző, minimum 55"-os, 4K-s – 2 darab
4. Fix fali mennyezeti konzol nagyméretű kijelzőhöz (min. 55”) – 2 darab
5. Tablet a konferencia / feedback résztvevői részére – 42 darab
6. Tablet tok a konferencia a 10,9"-es tabletei részére – 42 darab
7. Tablet a konferencia vezetői részére, videók vágására és multimédiás munkálatokra – 4 darab
8. Tablet tok a konferencia 12,9"-es tabletei részére – 3 darab
9. Tablet billentyűzet a 12,9"-es tablethez – 1 darab
10. Külső beviteli eszköz (toll) a 12,9”-es tablethez – 2 darab
11. Töltőállomás 10 db tablet töltéséhez – 5 darab
12. Tárolószekrény a töltőállomások részére – 1 darab
13. Érintőképernyős vezérlőpanel és videókonferencia rendszer Zoom vagy TEAMS rendszerhez – 1 darab
14. PTZ konferencia kamera – 3 darab
15. PTZ konferencia kamera fali konzol – 3 darab
16. Kamera tartó kiegészítő konzol mennyezeti kijelző konzolhoz – 3 darab
17. PTZ kamera talp mennyezeti kijelzőkhöz – 3 darab
18. HDMI-USB átalakító – 2 darab
19. SDI+HDMI videomixer – 1 darab
20. TALLY interfész modul – 1 darab
21. TALLY lámpa – 3 darab
22. PTZ preset kamera vezérlő modul – 1 darab
23. Preset gomb kezelő, vezérlő – 2 darab
24. Preset gomb a kamera vezérléséhez – 25 darab
25. Világítós fémgomb (kék) - HDMI jelforrás szelektálásához – 4 darab
26. AVover IP vevő – 7 darab
27. AVover IP adó – 7 darab
28. Vezeték nélküli prezentációs központ – 1 darab
29. Hangosítás audio DSP – 1 darab
30. Audio erősítő – 1 darab
31. Álmennyezeti hangszóró – 14 darab
32. Vezeték nélküli fejmikrofon szett – 1 darab
33. Vezeték nélküli kézi mikrofon – 1 darab
34. Vezeték nélküli mikrofon töltőállomás – 1 darab
35. Vezeték nélküli mikrofon antenna – 2 darab
36. Mikrofon antenna elosztó, erősítő – 1 darab
37. Asztali térmikrofon – 6 darab
38. 2 csatornájú USB audio adapter bemenet – 1 darab
39. Vezérlés – vezérlő processzor – 1 darab
40. PoE+ swicth – 1 darab
41. e-learning és tartalommenedzsment platform – 1 darab
42. Rögzítő központ – 1 darab
43. Teremfoglaltság jelző rendszer ajtóra szerelhető kijelzővel – 1 darab
44. Konferenciatermi asztal a konferenciarendszerhez igazított funkciókkal – 1 darab
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45. Wireless Access Point – 4 darab
46. Gateway + 10 GB SFP modul – 1 darab
47. Külső SSD ház – 1 darab
48. SSD – 1 darab
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Videokonferencia rendszer beszerzése EFOP-4.2.1.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs,
Szepesy Ignác utca 1-3., II. emelet Kari Tanácsterem
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendszerrel szemben elvárt követelmények:
Online videokonferencia rendszer, feedback szoba és online tanterem műszaki feltételeinek kialakítása szükséges,
amelynek minden részegysége kompatibilis egymással és egy rendszert alkotva működnek.
A rendszer tartalmazza a szobához szükséges kamerarendszert, video- és hangrendszert, szervert, melyek a
sokrétű, multifunkciós munkálatok miatt kompatibilisek az ajánlatban szereplő összes típusú munkaállomással és
kivetítőkkel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megjelölt kompatibilis bútorzatot és az eszközök működtetéséhez szükséges
tartozékokat.
Ajánlattevő feladata:
- a megajánlott rendszer szállítása, összeszerelése, beüzemelése, üzempróbája és felhasználói szintű oktatása
(maximum 30 fő számára 2 alkalommal, alkalmanként minimum 4 óra időtartamban) továbbá ajánlattevőnek
biztosítania kell egy darab magyar nyelvű használati útmutatót,
- a rendszer minden elemére kiterjedő érintésvédelmi vizsgálat lefolytatása, és az annak megfelelősségét igazoló
érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése,
- a rendszer átadását követő négy hétben ún. élesindulási támogatás biztosítása, amelynek keretében hétfőtől
– péntekig 9.00 és 18.00 óra között telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, szükség esetén pedig helyszíni
hibaelhárítást végez (amennyiben a hiba elhárítására a telefonos segítségnyújtást követően nem képes az
ajánlatkérő).
Ajánlattevő feladata és felelőssége minden olyan munka elvégzése, amely a telepítés és az üzemeltetés
rendeltetésszerű, előírásoknak megfelelő megvalósítása érdekében szükséges.
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Ajánlattevőnek a rendszerre vonatkozóan a sikeres átadás átvételtől számítottan 12 hónap teljes körű jótállást kell
vállalnia. Ennek keretében ajánlattevő az ajánlatban szereplő minden tételre vonatkozóan 12 hónapos teljes körű,
helyszíni jótállást vállal.
Ajánlattevő a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapig elvégzi a tervezett karbantartásokat a gyártó
előírásainak megfelelő időközönként. Célja a biztonságos működés feltételeinek biztosítása, fenntartása, a
meghibásodás valószínűségének csökkentése, és a folyamatos és optimális teljesítmény biztosítása.
Ajánlattevő a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapig szoftverkarbantartást végez (update), amely
nem változtatja meg a készülék rendszer funkcionális specifikációját.
Ajánlattevő biztosítja a rendszer sikeres átadás-átvételét követő 12 hónapon belül a karbantartás/javítás során a
szükséges alkatrészeket. A garanciális hibajavítás során felhasznált alkatrészeket az ajánlattevő térítésmentesen
köteles az ajánlatkérő részére biztosítani. A beépítésre kerülő alkatrészeknek meg kell felelnie a gyártó
előírásainak.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározások - az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe
véve - csak a szállítandó termékek minőségi követelményeinek definiálására szolgálnak. A típus nevek
csupán a minőség meghatározására szolgálnak, minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
azokhoz hozzáértendő, azaz a megnevezett termékekkel egyenértékű teljesítést elfogad az ajánlatkérő. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az
ajánlatban.
(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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza
a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Ajánlatkérő a műszaki leírásában pontosan meghatározta
a beszerezni kívánt rendszer egyes elemeivel kapcsolatos minimum műszaki elvárásait, így a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők meghatározása és értékelési szemponttá való
tétele nem szolgálja.
Ajánlatkérő a II.2.7. pontban meghatározott 3 hónap alatt 90 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: 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.
A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: 1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Rendelet 2-8. §-ának megfelelően,
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.
67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát (EKR űrlap). A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell
nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap). A
Rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy az ajánlatban erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges
(EKR űrlap).
2) 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. 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. §-(1)-(2) foglaltakra is.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a
Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Ajánlatkérő az előírt kizáró okok igazolási módjára vonatkozóan felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1-7. §-ra is.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján
gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt.
67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bek. alapján az
egységes európai közbeszerzési dokumentum [továbbiakban: EEKD] benyújtásával. Ajánlatkérő az
előzetes igazolás tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A
gazdasági szereplő szorítkozhat az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltésére anélkül, hogy az EEKD IV.
rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Elegendő csupán a IV. rész „: Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” mezőt kitölteni az alkalmassági követelmények vonatkozásában. Az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva
felel meg, a Kbt. 65. § (7) bek. alapján. Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén
irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8), (9), (11) és (12) bekezdései. Az alkalmasság utólagos igazolása: M.1) A
Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles – a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év legjelentősebb, videokonferencia rendszer (egyidejű kép és hang továbbítására
alkalmas rendszer, melynek résztvevői azonos időben, de eltérő helyszínen vannak jelen) értékesítése és
beüzemelése tárgyú referenciáit ismertetni, megadva:
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban);
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
- kapcsolattartó személy megnevezését, elérhetőségét;
- a referencia tárgyát, mennyiségét és értékét (olyan pontossággal, hogy abból az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére tekintettel a referenciát a következő módon kell
igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek
a Kbt. 65. § (8), (11)-(12) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint kerül sor az alkalmassági
követelmények igazolására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb
6 éven (72 hónap) belül megkezdett, legalább nettó 30.000.000,- HUF értékű videokonferencia rendszer
(egyidejű kép és hang továbbítására alkalmas rendszer, melynek résztvevői azonos időben, de eltérő
helyszínen vannak jelen) értékesítéséből és beüzemeléséből származó referenciával.
Ajánlatkérő az időtartam vizsgálata során a Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjának
figyelembevételével vizsgált időszak alatt befejezett vagy legfeljebb hat éven (72 hónap) belül
megkezdett referenciákat veszi figyelembe. A Korm. rendelet 21/A § alapján a 21. § (1) bekezdés a)
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pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha
a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg.
Az előírt referencia érték egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával is igazolható.
Tárgyi eljárásban ajánlatkérő 1 komplett rendszert kíván beszerezni, így nem értelmezhető a 75 %-os
normatív alkalmassági követelmény. Erre való tekintettel határozta meg ajánlatkérő az alkalmassági
követelményt az ellenszolgáltatás összegében.
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:
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételére nem jogosult.
Ajánlatkérő nem biztosít részszámlázási lehetőséget.
Ajánlatkérő által erre kijelölt személy a teljesítést követő 5 naptári napon belül teljesítésigazolást állít ki az
ajánlattevő részére. Ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján, annak megfelelően jogosult számla kiállítására.
Ajánlattevő a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően köteles kiállítani.
Ajánlattevőnek a számlához köteles csatolnia a teljesítésigazolás egy másolati példányát, továbbá köteles
feltüntetni az ajánlatkérő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot. Amennyiben a számla
nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve a szerződésben meghatározott követelményeknek, azt
az ajánlatkérő – annak kiegyenlítése nélkül – visszaküldi az ajánlattevő székhelyére, és az ebből eredő fizetési
késedelemért felelősséget nem vállal.
A számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel 30 napon belül, banki átutalással
történik. A fizetési határidő kezdete a szerződés és a jogszabályok szerint kiállított számla ajánlattevő általi
kézhezvételének napja.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Szerződésszegés: Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy
egészben elmulasztja, illetve kötelezettségét a szerződésben foglalt előírásoktól eltérően teljesíti.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a rendszer átadásával olyan okból, amelyért felelős,
késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a szerződéstervezet 3.1.
pontjában meghatározott nettó vételár, mértéke a kötbéralap 1%-a / naptári nap, de legfeljebb 15 naptári napnak
megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés – bármely olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős –
meghiúsul, a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek alapja a szerződéstervezet 3.1.
pontban rögzített nettó vételár, mértéke a kötbéralap 25%-a.
A részletes rendelkezéseket 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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan
történik az EKR rendszerben (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. § (1)-(3) bekezdései
tartalmazzák. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
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elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő
egy komplett rendszert kíván beszerezni, melynek minden egyes elemének kompatibilisnek kell lennie
egymással, egy rendszert alkotva kell működnie. Az egyes részegységek külön ajánlati részekben
történő beszerzése azt eredményezheti, hogy olyan eszközök is megajánlásra kerülnek, melyek nem
kompatibilisek egy vagy több részegységgel, így az egyes alkotóelemek nem tudnak rendszerként
működni, mely által a rendszer használhatatlan lenne. Továbbá gazdaságilag is célszerűbb az egyes
elemeket együttesen egy rendszerben beszerezni. Az eljárás nagyobb értéke fokozza a versenyt a
gazdasági szereplők között, mely által kedvezőbb ajánlatok érkezhetnek az ajánlatkérő számára.
2.A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek.-e szerint, valamint a
424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton, http://ekr.gov.hu/ címen.
3.Kommunikáció 424/2017.(XII. 19.) Korm.rendelet és a Kbt. 40-41.§-a alapján az EKR-ben történik.
4.Az ajánlat összeállítására, benyújtására, valamint a határidők meghatározására irányadó jogszabály:
2015. évi CXLIII. tv. valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.
5.Üzemzavar, illetve üzemszünet esetén a határidők számítása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16-17.§aiban foglaltak szerint. Az ajánlattételi határidő lejártára, valamint módosítására irányadó rendelkezések
üzemzavar esetén a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 16.§-ában foglaltak.
6.Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. szerint.
7.Ajánlat benyújtása: http://ekr.gov.hu
8.A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
9.Ajánlatkérő 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 történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a
Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
10.Ajánlat módosítása: a Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint.
11.Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi
fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást
vizsgálja. Az eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
12.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot
nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
13.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt.
71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
14.Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontot alkalmazza
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15.Szakmai ajánlat:
15.1. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell szakmai ajánlatát (nyilatkozatminták: 2. számú
melléklet), melyben meghatározza a rendszer részét képező egyes elemek műszaki paramétereit, valamint
azok gyártóját, konkrét típusát és származási helyét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
a szakmai ajánlat teljes egészében a Kbt. 71. § (8) b) pontja alapján nem hiánypótoltatható, így nem
csatolásuk az ajánlatuk érvénytelenségét vonja maga után!
15.2. Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési részszempont alátámasztására ajánlattevőnek
ajánlatához csatolnia kell árrészletező táblázatát szerkeszthető Excel, valamint cégszerűen aláírt PDF
formátumban egyaránt, amely a szakmai ajánlat része, így annak az ajánlattételi határidőre történő
benyújtásának az elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!
16.Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésére, a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy
költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét, valamint az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
17.Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
18.Kbt. 35.§ (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
19.Kbt. 73.§ (4)-(5): Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről.
20.Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
21.Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§
(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot!
22.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett két hónap alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra,
hogy tárgyi eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
23.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás
feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
24.Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
25.FAKSZ: Dr. Falusy Gábor (01394), Horváth-Tóth Veronika (01278)
26.Ajánlatkérő az ajánlatadást segítendően alaprajzot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, továbbá
helyszíni bejárást biztosít 2022. december 2-án 09:00 órakor. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem,
Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3. Találkozó a főbejáratnál.
27.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés
aláírására kizárólag az ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs,
Szántó Kovács János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő az eljárás
eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles
megküldeni közzétételre.
28.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és
ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (25187/2022)
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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735681241
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.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
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi eszközbeszerzés 3.
Hivatkozási szám: EKR001275762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

135

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálat részére 3"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 46219500,00 (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: 2 db Ultrahang diagnosztikai készülék
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület, Hercegpírmás u. 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Ultrahang diagnosztikai készülék
Ajánlattevőnek a műszaki paramétereket tartalmazó táblázatot hiánytalanul feltöltve az ajánlat részeként, mint
szakmai ajánlat be kell
adnia. Ajánlatot érvényesen 2 eszköz egyidejű megajánlásával lehet tenni. A Felolvasólapon a summa árat kell
megadni.
Az ajánlatban ajánlattevőnek csatolnia kell a konkrét megajánlott eszköz műszaki leírását/brosúráját, melyből a
megajánlott eszköz
műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető. Érvénytelen az
ajánlat, amennyiben
bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki leírásokban foglaltaknak. Az ajánlathoz
csatolni szükséges
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továbbá a megajánlott eszköz CE tanúsítványát.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése
(beállítása,
installációja) és a próbaüzem lefolytatása.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az eszköz használatának betanítása Ajánlatkérő 3 alkalmazotta részére
mindösszesen 6 óra
terjedelemben. Az oktatási jegyzőkönyvet, valamint az eszköz magyar nyelvű használati-karbantartási utasítását át
kell adni a
garancialevéllel együtt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell előírt 24 hónap jótállási időszakra a kötelező szervizeket is.
AK és nyertes ajánlattevő közötti kapcsolattartás nyelve: magyar, erre az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni
szükséges.
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell folyamatosan elérhető, hazai telephellyel rendelkező szakszervizet, amely
az eszköz szakszerű
javítására igazolt felkészültséggel rendelkező szakembereket alkalmaz. Az ajánlathoz az adott eszközre megjelölt
szakszerviz fentiek
szerinti meglétét igazoló gyári meghatalmazást, tanúsítványt csatolni kell.
A részletes műszaki/szakmai minimumkövetelményeket,
műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok között található dokumentum 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 A megajánlott készülék kompatibilis az Intézet Radiológiai Osztályán jelenleg
üzemelő Hitachi Arietta V70 ultrahang készülék vizsgálófejeivel előny a megléte igen=20 pont nem=0
pont 20
2 A képernyőn látható teljes mélységig terjedő fókuszpont nélküli, fokozatmentes elektronikus fókuszálás
előny a megléte igen: 10 pont nem: 0 pont 10
3 Doppler jel rögzítése valós időben 2 helyről egyszerre igen: 10 pont nem: 0 pont 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 93
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az 1. (Ár) részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1. aa)
pontja (fordított
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arányosítás) szerint értékeli, a 2., 3., és 4. részszempontra adott ajánlati elemet az említett útmutató (KÉ 2020. évi
60. szám) 1. sz. melléklet B. pont (pontozás) szerint értékeli.
További részletek AD-ben. Egy eszköz kerül beszerzésre, melyre fizikai értelemben nem biztosítható a
részajánlattétel lehetősége.
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 169 - 476290
(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: Szállítási 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:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Promedica Healthcare Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27997932241
Postai cím: Ángel Sanz Brit út Út 13. D. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: info@promedica-eu.hu
Telefon: +36 301355315
Internetcím(ek): (URL) www.promedica-eu.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: 46219500,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.
Adószám: 24132880-2-07
Ajánlattevő neve: Promedica Healthcare Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest Ángel Sanz Brit út Út 13. D. ép. fszt.
Adószám: 27997932-2-41
Ajánlattevő neve: Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye: 1022 Budapest Aranka Út 12.
Adószám: 27751015-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/11/21 (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
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2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (25188/2022)
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: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735681241
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.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
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi eszközbeszerzés 4.
Hivatkozási szám: EKR001275902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

142

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálat részére 4"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12900000,00 (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 készlet Cisztoszkóp összeállítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest V. kerület, Hercegpírmás u. 14-16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 készlet Cisztoszkóp összeállítás:
- 3 db ciszto-uretroszkóp
- 1 db ciszto-uretrofiberszkóp
Ajánlattevőnek a műszaki paramétereket tartalmazó táblázatot hiánytalanul feltöltve az ajánlat részeként, mint
szakmai ajánlat be kell adnia. Ajánlatot érvényesen a nevezett készlet egyidejű megajánlásával lehet tenni. A
Felolvasólapon a summa árat kell megadni.
Az ajánlatban ajánlattevőnek csatolnia kell a konkrét megajánlott eszköz műszaki leírását/brosúráját, melyből a
megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki
leírásokban foglaltaknak. Az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a megajánlott eszköz CE tanúsítványát.
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A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt.
Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése
(beállítása, installációja) és a próbaüzem lefolytatása.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az eszköz használatának betanítása Ajánlatkérő 3 alkalmazotta részére
mindösszesen 6 óra terjedelemben. Az oktatási jegyzőkönyvet, valamint az eszköz magyar nyelvű használatikarbantartási utasítását át kell adni a garancialevéllel együtt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell előírt 24 hónap jótállási időszakra a kötelező szervizeket is.
AK és nyertes ajánlattevő közötti kapcsolattartás nyelve: magyar, erre az ajánlatban kifejezetten nyilatkozni
szükséges.
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell folyamatosan elérhető, hazai telephellyel rendelkező szakszervizet, amely
az eszköz szakszerű javítására igazolt felkészültséggel rendelkező szakembereket alkalmaz. Az ajánlathoz az adott
eszközre megjelölt szakszerviz fentiek szerinti meglétét igazoló gyári meghatalmazást, tanúsítványt csatolni kell.
A részletes műszaki/szakmai minimumkövetelményeket,
műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok között található dokumentum 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 Univerzális szívó csatlakozó Előny a megléte! Igen=10 pont, Nem=0 pont 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 23
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az 1. (Ár) részszempontra adott ajánlati elemet a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám)
1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja (fordított arányosítás) szerint értékeli, a 2. részszempontra adott ajánlati elemet az
említett útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet B. pont (pontozás) szerint értékeli.
További részletek AD-ben.
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:
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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 169 - 476289
(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: Szállítási 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:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11076711243
Postai cím: Madách Imre Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: nagycs@dpk.hu
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Telefon: +36 309332058
Internetcím(ek): (URL) www.dpk.hu
Fax: +36 12903041
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12900000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1183 Budapest Teleki Utca 17.
Adószám: 24944162-2-43
Ajánlattevő neve: Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1022 Budapest Aranka Út 12.
Adószám: 27751015-2-41
Ajánlattevő neve: DPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1181 Budapest Madách Imre Utca 19
Adószám: 11076711-2-43
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:
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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. §-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:
2022/11/21 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24495/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor László
Telefon: +36 13235218
E-mail: jambor.laszlo@btirt.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Gőzellátás, légkondicionálás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldhulladék szállítása
Hivatkozási szám: EKR000937292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

149

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKM Közművek Nonprofit Zrt. parkgondozási és egyéb tevékenysége során keletkezett zöldhulladékok
elszállítása (fel- és lerakodással) a BKM Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Főigazgatóság Komposztáló telepére
(1106 Budapest, Keresztúri út 130.)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 424401750,00 (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: Zöldhulladék szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BKM Közművek Nonprofit Zrt. parkgondozási és egyéb tevékenysége során keletkezett zöldhulladékok
elszállítása (fel- és lerakodással) a BKM Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Főigazgatóság Komposztáló telepére
(1106 Budapest, Keresztúri út 130.)
A zöldhulladék becsült éves mennyisége: 5900 tonna.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a szerződés tárgya miatti szezonalitásra. A korábbi évek tapasztalatai
alapján a szezonalításra vonatkozó adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzés eredményeként keretszerződés került megkötésre, 282934500 HUF keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-áig vállal megrendelési kötelezettséget.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 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.
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 145 - 414109
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZE013303 Rész száma: Elnevezés: Zöldhulladék szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12390171243
Postai cím: Hofherr Albert Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
E-mail: sd@salidaru.hu
Telefon: +36 12816391
Internetcím(ek): (URL) http://salidaru.hu/
Fax: +36 13480420
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: 424401750,00
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

152

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szerződéskötéskor nem
ismert.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a hirdetmény V.2.4) pontjához kapcsolódóan jelzi, hogy a szerződés végleges összértéke a
szerződés maximális időtartamának figyelembevételével került meghatározásra.
A szerződés keretösszege: 282934500,- Ft + ÁFA
A szerződés értelmében Ajánlatkérő jogosult a Keretszerződés hatályát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
további, legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítani, a Keretösszeg – az eredeti időtartam és a –
hosszabbítás időtartamának megfelelő arányú növelésével, azaz legfeljebb 50%-al, mely összeg került
feltüntetésre jelen hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjában.
A nyertes ajánlattevő által megajánlott 'Nettó ajánlati ár: 706230000 Ft'
Ajánlattevők az eljárásban:
Sali-Daru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1195 Budapest, Hofherr Albert utca 5.; adószáma:
12390171-2-43)
GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.; adószáma: 13811233-2-13)
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:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24277/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestkozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2 db elektromos kishaszongépjármű
Hivatkozási szám: EKR001292002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

155

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34130000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db új elektromos kistehergépjármű szállítása, hatósági vizsgával, a megfelelő típusbizonyítvánnyal,
közlekedésbiztonsági és munkavédelmi engedélyekkel ellátva, az ajánlati felhívásban és az ajánlati
dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelően
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: 2 db elektromos kishaszongépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db új elektromos kistehergépjármű szállítása, hatósági vizsgával, a megfelelő típusbizonyítvánnyal,
közlekedésbiztonsági és munkavédelmi engedélyekkel ellátva.
Az ajánlatban meg kell jelölni a megajánlott gépjármű típusát.
A gépjárművet levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal ellátva kell átadni.
A regisztrációs adó, forgalomba helyezési díj, törzskönyv és forgalmi engedély, rendszámtábla, érvényesítő címke
összes költsége Ajánlattevőt terheli.
A gépjármű műszaki-minőségi átvétele ajánlatkérő székhelyén történik.
Jótállási idő: Valamennyi ajánlat esetében a beszerzendő elektromos kistehergépjárműre minimum 2 év.
A gépjárművekre vonatkozó részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
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Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (4) bekezdésének, valamint a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű
teljesítést elfogadja.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésre vállalt szállítási határidő naptári napban megadva (min. 60 - max. 210
naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel érvénytelennek nyilvánítja a 210 naptári napnál hosszabb
teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatot. 60 naptári nap, vagy annál kedvezőbb szállítási határidő vállalása az
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő. A II.2.7) pontban megjelölt időtartam naptári
napban értendő, és a megajánlható maximum teljesítési határidőt jelöli.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 174 - 489906
(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: 2 db elektromos kishaszongépjármű
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 - 018687 (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: 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: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás VI.3) pontja 8. alpontjában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását és az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig egy
ajánlat került csak benyújtásra.
Az eljárásban ajánlatot nyújtott be:
Pappas Auto Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.) Adószám:10445952-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Debreceni Egyetem (24559/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1130 Kézfertőtlenítő és bemosakodó szer.besz.
Hivatkozási szám: EKR000392022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

161

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33631600-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a DEK-1130 DE KK Kézfertőtlenítő és bemosakodó szerek, valamint bőr és
nyálkahártya fertőtlenítőszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás keretin belül:
1. rész: Folyékony szappan és egyéb fertőtlenítőszerek
2. rész: Elő- és bemosakodó kézfertőtlenítőszerek
3. rész: Sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítőszerek
4. rész: Sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszerek
5. rész: Folyékony szappan és bemosakodószerek
6. rész: Sebészeti kézfertőtlenítőszer
7. rész: Előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szerek
8. rész: Bőrfertőtlenítőszer benzalkónium kloriddal
9. rész: Bőrfertőtlenítőszerek műtéti területhez és érkatéterezéshez
10. rész: Bőrfertőtlenítőszerek propanollal
11. rész: Bőrfertőtlenítőszerek kvaterner ammóniummal
12. rész: Jódmentes bőrfertőtlenítőszerek és betegmosdató kendő
13. rész: Bőrfertőtlenítő kendő klórhexidin-diglukonáttal
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 153499472,00 (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: Folyékony szappan és egyéb fertőtlenítőszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, napi működéséhez kíván beszerezni
folyékony szappant és egyéb fertőtlenítőszereket összesen nettó 52.282.930,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, sebészi
bemosakodó-, és higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 7 soron a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Elő- és bemosakodó kézfertőtlenítőszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
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33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, napi működéséhez kíván beszerezni elő- és
bemosakodó kézfertőtlenítőszereket összesen nettó 19.480.729,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, sebészi
bemosakodó-, és higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 8 soron a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

164

Kiegészítő szójegyzék

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítőszereket összesen nettó 12.374.455,- Ft erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű sebészi bemosakodó-, és higiénés
kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a szerződéstervezet 3.1. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszerek
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Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszereket összesen nettó 7.083.325,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű sebészi bemosakodó-, és fertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 2 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

II.2.1)
Elnevezés: Folyékony szappan és bemosakodószerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

166

Kiegészítő szójegyzék

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
folyékony szappant és bemosakodószereket összesen nettó 17.461.500,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú kéz és bőrtisztító folyékony szappan, valamint sebészi bemosakodó-, és
higiénés kézfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 2 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti kézfertőtlenítőszer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti kézfertőtlenítőszert összesen nettó 7.327.710,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében sebészeti kézfertőtlenítőszer kerül beszerzése 1 soron a közbeszerzési dokumentáció részét
képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szereket összesen nettó 20.237.120,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű kéz és bőrtisztító folyékony szappanok, valamint
higiénés kézfertőtlenítő szerek kerülnek beszerzésre 4 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki
leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek benzalkónium kloriddal
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket benzalkónium kloriddal összesen nettó 9.673.838,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfert.szerek műtéti területhez és érkatéter.-hez
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket műtéti területhez és érkatéterezéshez összesen nettó 5.769.306,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színezett-, színtelen és egyéb
bőrfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 5 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek propanollal
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket propanollal összesen nettó 6.862.725,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek kvaterner ammóniummal
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
bőrfertőtlenítőszereket kvaterner ammóniummal összesen nettó 17.807.559,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színtelen és színezett bőrfertőtlenítőszerek
kerülnek beszerzésre 3 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű
dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Jódmentes bőrfertőtlenítősz., betegmosdató kendő
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
jódmentes bőrfertőtlenítőszereket és betegmosdató kendőt összesen nettó 6.225.280,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében különböző hatóanyagú és felhasználási területű színezett, színtelen és egyéb
bőrfertőtlenítőszerek kerülnek beszerzésre 4 soron a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.3. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
II.2.1)
Elnevezés: Bőrfertőtlenítő kendő klórhexidin-diglukonáttal
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33631600-8

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: - Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen,
Nagyerdei krt. 98.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.,
- Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében a Debreceni Egyetem Klinikai Központ napi működéséhez kíván beszerezni
sebészeti kézfertőtlenítőszert összesen nettó 1.462.500,- Ft keretösszeg erejéig.
Ennek keretében sebészeti kézfertőtlenítőszer kerül beszerzése 1 soron a közbeszerzési dokumentáció részét
képező műszaki leírás és ártáblázat elnevezésű dokumentumban részletezettek szerint.
A beszerzésre kerülő termékek tételes listáját, valamint a további műszaki követelményeket a műszaki leírás és
ártáblázat elnevezésű dokumentum tartalmazza, melynek valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania,
nyertesajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem
voltak.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A opció maximálisan igénybe vehető mennyisége az alap keretösszeg +30%-a. Az
opció igénybe vételének feltételeit a keretmegállapodás tervezet 3.1. pontja tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza egyedüli értékelési
szempontként.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 093 - 253415
(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: Folyékony szappan és egyéb fertőtlenítőszerek
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278923213
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
Fax: +36 23530905
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: 52282930,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Elő- és bemosakodó kézfertőtlenítőszerek
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10361863241
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: info@allegro.hu
Telefon: +36 13502107
Internetcím(ek): (URL) www.allegro.hu
Fax: +36 13291854
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19480729,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19480729,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és higiénés kézfertőtlenítő
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ecolab Global Business Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10722316241
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: peter.kalocsai@ecolab.com
Telefon: +36 18805603
Internetcím(ek): (URL) www.ecolab.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Ecolab GmbH
Nemzeti azonosítószám: ATU14260100
Postai cím: Rivergate, Handelskai 92
Város: Wien
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1200
Ország: Ausztria
E-mail: gerald.hoermann@ecolab.com
Telefon: +43 6765577760
Internetcím(ek): (URL) www.ecolab.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12374455,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12374455,00
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Sebészeti bemosakodó és fertőtlenítőszerek
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25061978241
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
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: 7083325,00
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: Folyékony szappan és bemosakodószerek
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 - 009269 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Sebészeti kézfertőtlenítőszer
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZ-N TRADE Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11857741203
Postai cím: Juhar Utca 17.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: toth@drschumacher.hu
Telefon: +36 304491712
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12780836
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: 7327710,00
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: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Előmosakodó és higiéniés fertőtlenítő szerek
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27751015241
Postai cím: Aranka Út 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragelmedical.hu
Telefon: +36 704256569
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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20237120,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek benzalkónium kloriddal
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278923213
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
Fax: +36 23530905
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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: 9673838,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Bőrfert.szerek műtéti területhez és érkatéter.-hez
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:
2022/11/07 (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: Ecolab Global Business Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10722316241
Postai cím: Váci Út 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: peter.kalocsai@ecolab.com
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Telefon: +36 18805603
Internetcím(ek): (URL) www.ecolab.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Ecolab GmbH
Nemzeti azonosítószám: ATU14260100
Postai cím: Rivergate, Handelskai 92
Város: Wien
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1200
Ország: Ausztria
E-mail: gerald.hoermann@ecolab.com
Telefon: +43 6765577760
Internetcím(ek): (URL) www.ecolab.com
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: 5769306,00
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: 10 Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek propanollal
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 - 009269 (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
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: Bőrfertőtlenítőszerek kvaterner ammóniummal
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:
2022/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278923213
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Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL) www.hartmann.info/hu-hu
Fax: +36 23530905
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: 17807559,00
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: 12 Elnevezés: Jódmentes bőrfertőtlenítősz., betegmosdató kendő
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 - 009269 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: Bőrfertőtlenítő kendő klórhexidin-diglukonáttal
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:
2022/11/07 (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: Dispomedic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10943704242
Postai cím: Gitár Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: info@dispomedic.hu
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Telefon: +36 209414688
Internetcím(ek): (URL) www.dispomedic.hu
Fax: +36 12624227
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: 1462500,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen hirdetmény V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk pontjának A szerződés/rész
végleges összértéke részben az egyes részek esetében irányadó keretösszeg került feltüntetésre.
Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése
szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő
ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta:
- ALLEGRO Kft. (1045 Budapest Berlini Utca 47-49.) az eljárás 1., 7. és 11. részében
- SZ-N TRADE Kft. (6400 Kiskunhalas Juhar Utca 17.) az eljárás 4., 7., 8. és 11. részében
- B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest Felhévízi Utca 5.) az eljárás 7. részében
- AlSun Trade Hungary Kft. (2013 Pomáz Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30.) az eljárás
8. és 11. részében
Érvénytelen ajánlatok:
- SZ-N TRADE Kft. (6400 Kiskunhalas Juhar Utca 17.) az eljárás 2., 5. és 10. részeiben;
- Ultragel Medical Kft. (1022 Budapest Aranka Út 12.) az eljárás 8. és 11. részeiben;
- ALLEGRO Kft. (1045 Budapest Berlini Utca 47-49.) az eljárás 4., 5. és 6. részében;
- AlSun Trade Hungary Kft. (2013 Pomáz Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30) 7.
részében
Figyelmen kívül hagyott ajánlatok:
- Astromedic Kft.- 4. rész
- BRADOCHEM Kft.- 1., 7., 8. és 11. része
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: 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24049/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
Telefon: +36 303423536
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Fax: +36 303423536
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000148832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő DMS ONE
szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, illetve
Poszeidon iratkezelési szoftverrendszerhez kapcsolódó support szolgáltatások beszerzése tárgyban az alábbiak
szerint:
I. rész: DMS ONE licencek és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 156731314,00 (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: Iratkezelési licencek és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az
általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01DMS21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
Országos Kórházi Főigazgatóság
Országos Széchényi Könyvtár
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Szépművészeti Múzeum
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevőt takarja, mely összesítve tartalmazza
a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 11 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő (I. ajánlattevő):
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (1117 Budapest Infopark sétány 1. I.ép.)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 041 - 102629
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM01DMS21 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Infopark Sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156731314,00
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156731314,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
1. rész: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 13927606-2-43
2. rész: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; 14110968-2-42
3. rész: GOVERN-SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 14268339-2-17
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
1. rész: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest,
Infopark Sétány 1. I. ép.) 13927606-2-43
2. rész: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Aradi utca 8.)
14110968-2-42
3. rész: GOVERN-SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Váci Mihály
utca 3. Fsz. 2.) 14268339-2-17
A tájékoztató a 2022.01.01. és 2022.03.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01DMS21. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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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): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24061/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
Telefon: +36 303423536
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Fax: +36 303423536
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek és szolg. (GEOS21)
Hivatkozási szám: EKR001145362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

200

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó
intézmények részére térinformatikai szoftverek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 146896307,00 (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: Térinformatikai szoftverek és szolg. (GEOS21)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az
általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01GEOS21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Információs Hivatal
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
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közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 3 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. ajánlattevő):
GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 33. 9. emelet.)
II.2.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek és szolg. (GEOS21)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az
általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01GEOS21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. ajánlattevő):
AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1066 Budapest Teréz Krt. 10.)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 072 - 183601
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A DKM01GEOS21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GDi MAGYARORSZÁG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134032307,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134032307,00
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: A DKM01GEOS21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Teréz Krt. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12864000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12864000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
1. GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; 10255043-2-41
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2. AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 11720977-2-42
3. WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 12048898-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
1. GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; 10255043-2-41; 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet.
2. AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 11720977-2-42; 1066 Budapest,
Teréz krt. 10. 3. em. 20.
3. WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 12048898-2-43; 1117
Budapest, Budafoki út 97.
A tájékoztató a 2022.01.01 és 2022.03.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01GEOS21. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24232/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Nándor Kristóf
Telefon: +36 304698243
E-mail: nagy.nandor@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 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: Beszerzés a 301/2018. (XII.27.) Kr. alapján
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft szoftverek, megoldások - MSEK kormányzat
Hivatkozási szám: EKR000152172021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

208

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése elektronikus katalógus
alkalmazásával a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként
csatlakozó szervezeteknél [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] meglévő kormányzati licencelési jogosultságú
Microsoft (vagy azzal egyenértékű) szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése
tárgyában. A KM alapján az érintett szervezetek részére tipikusan 36 és 12 hónapos időtartamra vonatkozó
ellátás történik, a felhasználási jog, valamint a termékekhez kapcsolódó, a termékek részét képező (a
termékben foglalt) szavatossági-, jótállási- és esetleges egyéb szolgáltatások biztosításával. Az eljárás
tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes árlistáját a műszaki leírás szerinti 3971 db katalógus-sor képezi. A
3971 db katalógus sor szerinti termékek, összesen 1041 db – úgynevezett – kedvezménycsoportba kerültek
besorolásra.
A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és – a KM részét
képező elemekből összeállított – konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitás [Kbt.105. § (2)
bek. c) pont és 109. § (6) bek. a) pont] során kerül meghatározásra, a beszerzés konkrét tárgya által megkívánt
esetben mennyiségi eltérés vagy opcionális rész megadásával. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2214115283,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72268000-1

Kiegészítő szójegyzék
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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 DKM01MSEK21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások során az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Express Innovation Agency Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
SMP Solutions Zrt.
II.2.1)
Elnevezés: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
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:
DKM01MSEK21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások során az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Nemzeti Választási Iroda
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 2 darab egyedi szerződés ellenértékét.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
II.2.1)
Elnevezés: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
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:
DKM01MSEK21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások során az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Államkincstár
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Országos Kórházi Főigazgatóság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 5 darab egyedi szerződés ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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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:
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
II.2.1)
Elnevezés: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72268000-1
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 DKM01MSEK21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások során az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti Sportügynökség Np. Zrt.
Országos Rendőr-főkapitányság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 3 darab egyedi szerződés ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
II.2.1)
Elnevezés: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

72268000-1

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

212

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 DKM01MSEK21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások során az alábbi
Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 7 darab egyedi szerződés ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevő:
SoftwareONE Hungary Kft.
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)
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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 046 - 115733
(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: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SMP Solutions Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26777810244
Postai cím: Fiastyúk Utca 71/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3841290,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3841290,00
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: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11779177244
Postai cím: Puskás Tivadar Út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail:
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 487416276,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 487416276,00
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: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1272334753,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1272334753,00
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: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
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Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10434600,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10434600,00
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: A DKM01MSEK21 alapján megvalósított közbeszerzések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/31 (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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23744189241
Postai cím: Montevideo Utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 440088364,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 440088364,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
SMP Solutions Zrt. - 26777810-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
SMP Solutions Zrt. 1139 Budapest Fiastyúk u. 71/b. - 26777810-2-44
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság 11779177-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
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S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040
Budaörs Puskás Tivadar út 14. - 11779177-2-44
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság - 10534296-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest Bartók Béla út 43-47. 10534296-2-44
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 12928099-2-44
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. 12928099-2-44
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
SoftwareONE Hungary Kft. - 23744189-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
SoftwareONE Hungary Kft., 1037 Budapest Montevideo utca 2/B. - 23744189-2-41
Kapcsolattartó:
Dr. Nagy Nándor Kristóf DKÜ Zrt., közbeszerzési jogi szakértő
nagy.nandor@dkuzrt.hu
+36304698243
A tájékoztató a 2022.01.01. és 2022.03.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról szól a
DKM01MSEK21 számú keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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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:
2022/11/21 (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
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (25204/2022)
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: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724540203
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.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
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001745472021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48755700,00 (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: Informatikai eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kecskeméti Városháza (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) polgármesteri hivatalként működő épületének
földszintjén és a galériaszinten hely-, és építéstörténeti tematikára épülő látogatóközponti állandó kiállítások
informatikai eszközeinek beszerzése.
Beszerzésre kerülő eszközök:
• Kiállítási érintőképernyő 22”-32” méretben – 9 db
• Kiállítási képernyő 22”-75” méretben – 9 db
• Kiállítási projektor – 4 db
• Hang és média lejátszók – 11 db
• Vezérlő számítógépek – 19 db
• Hordozható számítógép – 3 db
• Holografikus színházi berendezés – 1 db
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• Interaktív tábla – 1 db
• Egyéb informatikai kiegészítő eszközök
A 4 db kiállítási projektor főbb jellemzői:
- 1920 × 1200 pixel (WUXGA) natív felbontás
- minimum 6.000 ANSI Lumen fényerő (2 db esetében 7.000 ANSI Lumen)
- legalább 20.000:1 kontrasztarány (1 db esetében legalább 300.000:1 kontrsztarány)
- DLP technológia
- legalább 20.000 üzemóra élettartam, lézeres fényforrással
- legalább 2 db HDMI bemenet
- kiállítási felhasználásra alkalmas kivitel
A nyertes ajánlattevő feladata Az eszközök teljesítési helyre történő szállítása, a leszállított eszközök kirakodása,
az ott történő szakszerű össze-, illetve beszerelése, valamint az eszközök birtokába adása, továbbá mindazon
feladatok ellátása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az eszközük a teljesítés helyén rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban az Ajánlatkérő (Vevő) rendelkezésére álljanak, továbbá az Ajánlatkérő (Vevő) birtokába és a
vételár megfizetésével a tulajdonába kerüljenek.
A szállítandó eszközök részletes leírása, műszaki specifikációja a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező
Műszaki leírásban 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 Minőségi kritérium – 1 A kötelező 24 hónap időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (egész
hónapban megadva, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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
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Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 146 - 417105
(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: Informatikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RL Tech Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25152812203
Postai cím: Cserép Utca 43.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: cserenyi.laszlo@rltech.hu
Telefon: +36 203377697
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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48755700,00
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,címe és adószáma: EFFECTIVE GROUP Informatika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, 2083 Solymár Katona József Utca 15,23593653213 , RL Tech Solutions Kft, 6000
Kecskemét Cserép Utca 43. 25152812203
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Keszthelyi Kórház (25098/2022)
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: Keszthelyi Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15433286220
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gelencsérné Apáti Ildikó
Telefon: +36 83311060
E-mail: efop2219keszthely@gmail.com
Fax: +36 83314221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthelyikorhaz.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: Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése több részben
Hivatkozási szám: EKR000620682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

230

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a Keszthelyi Kórház részére „Orvostechnológiai berendezések beszerzése több
„rész”-ben” mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét,
valamint a kezelőszemélyzet betanítását.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 205594250,00 (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: Képalkotó diagnosztika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.1. Radiológiai ultrahang 1 db
1.2. Urológiai ultrahang 1 db
1.3. Digitális átvilágító berendezés 1 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 1 órás próbaüzemét,
legalább 2 fő kezelőszemélyzet betanítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

231

x Minőségi kritérium – 1 2. az 1.1. tétel esetében Digitális adatfeldolgozó csatornák száma (x) értékelés 10
000 000 db tól - legkedvezőbb 17 000 000 db 3
2 3. az 1.1. tétel esetében Magyar ékezetes adatbeviteli billentyűzet az érintő kijelzőn 1
3 4. az 1.2. tétel esetében Digitális adatfeldolgozó csatornák száma (x) értékelés 10 000 000 db tól legkedvezőbb 17 000 000 db 3
4 5. az 1.2 tétel esetében Magyar ékezetes adatbeviteli billentyűzet az érintő kijelzőn 1
5 6. az 1.3. tétel esetében A berendezés bővíthetősége a képösszefűzés (teljes gerinc, teljes láb)
lehetőségével 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 87
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00079
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Endoszkópia
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33168100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.1.Endoszkópos torony kolonoszkóppal 1 db
2.2.Endoszkópos torony gasztroszkóppal 1 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 1 órás próbaüzemét,
legalább 2 fő kezelőszemélyzet betanítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.
(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. 2.1. tételnél - A központi egység kompatibilis az Intézetben lévő Fujifilm 500-as
sorozatú endoszkópokkal 1
2 3. 2.2.tételnél - A központi egység kompatibilis az Intézetben lévő Fujifilm 500-as sorozatú
endoszkópokkal 1
3 4. 2.2.tételnél - JET mosócsatorna 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00079
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Neurológia
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: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.1. EEG/EMG/ENG készülék 1 db
mely tartalmazza a készülék helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 1 órás próbaüzemét, legalább
2 fő kezelőszemélyzet betanítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00079
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bőrgyógyászat
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33128000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4.1. PUVA/PUVB készülék 1 db
4.2. Lézer berendezés 1 db
mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 1 órás próbaüzemét,
legalább 2 fő kezelőszemélyzet betanítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00079
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mobil ultrahang
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely Ady E. u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil ultrahang berendezés 1 db
mely tartalmazza a készülék helyszínre szállítását, installálását, üzembe helyezését, 1 órás próbaüzemét, legalább
2 fő kezelőszemélyzet betanítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.
(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. Monitor géptesttől függetlenül elforgatható 2
2 3. Anatómiai M-mode akár 3 vizsgálati vonallal 5
3 4. Automatikus Doppler spektrum körbeburkolás és analízis 5
4 5. Legalább 2 db vizsgálófej csatlakozó a berendezésen 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 86
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00079
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
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Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 147 - 420035
(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: Képalkotó diagnosztika
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:
2022/11/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873078242
Postai cím: Illyés Gyula Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: tender@fibremedical.hu
Telefon: +36 305855877
Internetcím(ek): (URL) www.fibremedical.hu
Fax: +36 170002224
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)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 137680000,00
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: Endoszkópia
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10711426213
Postai cím: Tó Park Utca 3
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: gyurcsovics@hunmed.hu
Telefon: +36 309900266
Internetcím(ek): (URL) www.hunmed.hu
Fax: +36 23500357
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28920000,00
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: Neurológia
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:
2022/11/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Amerikai-Magyar Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10465682211
Postai cím: Réti Utca 166. Fsz. 1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: petra@amikkft.hu
Telefon: +36 34316756
Internetcím(ek): (URL) www.amikkft.hu
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Fax: +36 34316756
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: 10398000,00
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: Bőrgyógyászat
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:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25475649213
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
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E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36 307302632
Internetcím(ek): (URL) www.noritix.hu
Fax: +36 23998763
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: 28596250,00
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: Mobil ultrahang
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 - 016055 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
5 - Mobil ultrahang számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott eredménytelenségi ok következett
be [Kbt. 126.§ (5) bekezdés].;
Az 5. rész tekintetében az Ajánlati felhívás II.2.14) pontjában előírtak szerint „Az 5. részben szereplő
orvostechnikai eszköz - mobil (hordozható) UH berendezés - megvásárlása csak abban az esetben
lehetséges, ha a rendelkezésre álló teljes fedezet elegendő az ezen eszköz beszerzésére is, és az 1.-4. rész
eredményes, s szerződéskötéssel zárul. ……..”
Fentiekre való tekintettel az 5. részre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre fedezet
nem elegendő az 5. részben megajánlott eszköz megvásárlására is, így Ajánlatkérőnek a közbeszerzési
dokumentumokban előírtak alapján ezen rész vonatkozásában nem áll módjában a szerződést megkötni.
Ajánlattevők:
- Amerikai-Magyar Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Réti Utca 166. Fsz.
1.; 10465682-2-11): 3. rész
- FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.;
25873078-2-42): 1., 5. rész
- Medilink Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Bencsik Sándor Utca 16.; 27922886-2-09): 1., 4.,
5. rész
- HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tó Park Utca 3.;
10711426-2-13): 2. rész
- Promedica Healthcare Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Ángel Sanz Brit út Út 13.
D. ép. fszt.; 27997932-2-41): 2. rész
- Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Aranka Út 12.; 27751015-2-41): 3. rész
- Noritix Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.; 25475649-2-13): 3., 4. rész
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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)
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal (24341/2022)
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: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15338284203
Postai cím: Kossuth L. u. 1
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyuricza Gergő
Telefon: +36 76562065
E-mail: gyuricza.gergo@kiskunfelegyhaza.hu
Fax: +36 76562065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunfelegyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001117152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

243

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett főzőkonyhák részére
élelmiszerek beszerzésére az alábbiak szerint:
1. rész: Különféle élelmiszerek beszerzése
2. rész: Tésztafélék beszerzése
3. rész: Sertés és marhahús beszerzése
4. rész: Húskészítmények és felvágottak beszerzése
5. rész: Baromfihúsok beszerzése
6. rész: Halak és készresütött termékek beszerzése
7. rész: Mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzése
8. rész: Mirelit tésztafélék beszerzése
9. rész: Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése
10. rész: Gyümölcsök beszerzése
11. rész: Főzött tojás beszerzése
12. rész: Tisztított darabolt burgonya beszerzése
13. rész: Tej és tejtermékek
14. rész: Pékáruk
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 805252389,00 (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: Különféle élelmiszerek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

03211300-6

További tárgyak:

15321000-4
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15332200-6
15612100-2
15831000-2
15870000-7
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés különféle élelmiszerek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
67 féle termék hozzávetőlegesen 38694 kg, 85780 db és 9200 l éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tésztafélék beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
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Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tésztafélék beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
21 féle termék 16220 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sertés és marhahús beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15111100-0

További tárgyak:
15113000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés sertés és marhahús beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
6 féle termék 24 000 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
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A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények és felvágottak beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15130000-8

További tárgyak:

15131230-6

15131410-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés húskészítmények és felvágottak beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
19 féle termék 8390 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihúsok beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés baromfihúsok beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
6 féle termék 10 650 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Halak és készresütött termékek beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15131700-2

További tárgyak:
15200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés halak és készre sütött termékek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
9 féle termék hozzávetőlegesen 6050 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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15330000-0

További tárgyak:
15331170-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés mirelit gyümölcsök, zöldségek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
23 féle termék hozzávetőlegesen 24900 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit tésztafélék beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15850000-1
BA24-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés mirelit tésztafélék beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
7 féle termék 7400 kg éves mennyiségben.
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Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03221000-6

További tárgyak:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározottak szerint:
23 féle termék hozzávetőlegesen 23 féle termék, 15500 csomó, 43 800 kg, valamint további 25000 db tojás éves
mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
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árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcsök beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03222000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés gyümölcsök beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
9 féle termék 47100 kg éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Főzött tojás beszerzése
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés főzött tojás beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
1 féle termék hozzávetőlegesen 10 000 db éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tisztított darabolt burgonya beszerzése
Rész száma: 12
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03212100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tisztított darabolt burgonya beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
1 féle termék 27 500 kg mennyiségben éves mennyiségben.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés tej és tejtermékek beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint:
25 féle termék 28 600 db, 53 300 liter, 4750 doboz, 35550 pohár valamint 4 150 kg éves mennyiségben.
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Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet.. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 3. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
3 4. Ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik. 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáruk
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Batthyány Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16.
Központi Konyha, 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos u. 16
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés pékáruk beszerzésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint:
61 féle termék hozzávetőlegesen 448 377 db éves mennyiségben, amelyen belül 22 281 kg a kenyér.
Az árukkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi előírásokat, továbbá az áruk adásvételéhez kapcsolódó
járulékosan elvégzendő feladatok pontos körét és meghatározását az ajánlati dokumentáció, valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki dokumentációban megadott egyes termékek mennyiségtől az Ajánlatkérő + 20 %-al eltérhet. A
mennyiségi eltérésre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján vételi jogot biztosít
A vételi jog a szerződés időtartama alatt gyakorolható, amennyiben az alapmennyiség már leszállításra került. A
mennyiségi eltérés Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, a hatálya alá tartozó
árumennyiség - a tényleges felhasználás függvényében - a felmerülő igényeknek megfelelően kerül beszerzésre a
megajánlott egységárakon.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Hibás termék(ek) cseréjének időtartama a bejelentéstől számítottan (0,5 óra max.5 óra) 10
2 4. Rendkívüli megrendelések teljesítésének határideje a bejelentéstől számítottan (1óra - max. 12 óra)
10
3 5. Ajánlattevő vállalja, hogy a szállított termékek legalább 70 %-a rövid ellátási láncban beszerzett,
illetve a helyi élelmiszer termékekből származik. (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós mennyiség:
Ajánlatkérő jogosult opciós tételként megrendelni az alábbi termékeket:
Gluténmentes morzsa 60 db/év
Gluténmentes zsemle 3200 db/év
Gluténmentes kalács 300 db/év
Gluténmentes kakaós csiga 3100 db/év
Laktózmentes túrós táska 3250 db/év
Kakaóscsiga édesítőszerrel és cukorral 3250 db/év
Adalékmentes kenyér szeletelt 3000 db/év
Adalékmentes zsemle 3350 db/év
Adalékmentes vizes kifli 3350 db/év
Szénhidrátcsökkentett kenyér 2500 db/év
Szénhidrátcsökkentett zsemle 2900 db/év
Szénhidrátcsökkentett kifli 2900 db/év
Pászka 800 db/év
Kálciumos kenyér szeletelt 3200 db/év
Kálciumos zsemle 3350 db/év
Kálciumos kifli 3350 db/év
Az opciós mennyiség felhasználására a szerződéses időszak alatt folyamatosan kerül sor, azzal, hogy ha az
első 6 hónapos időszakban az opciós termékkör részét képező valamely termékkör terhére nem történik
megrendelés, akkor azt a nyertes ajánlattevő a továbbiakban nem köteles biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül
értékelésre:
1. Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 56
2. Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 14
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 150 - 426498
(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: Különféle élelmiszerek 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11024879203
Postai cím: Molnártelep X. körzet 88/b 459/432
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Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: info@busakft.hu
Telefon: +36 76461180
Internetcím(ek): (URL) www.busakft.hu
Fax: +36 76561145
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: 139987440,00
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: Tésztafélék 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11392929206
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
Internetcím(ek): (URL) www.mestarsakft.hu
Fax: +36 62580663
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: 40964400,00
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: Sertés és marhahús 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148572000,00
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: Húskészítmények és felvágottak 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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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: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37203750,00
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: Baromfihúsok 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62496000,00
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: 6 Elnevezés: Halak és készresütött termékek beszerzése
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 - 016150 (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
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: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Mirelit gyümölcsök, zöldségek 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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10828694213
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58150080,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Mirelit tésztafélék beszerzése
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 - 016150 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése
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 - 016150 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Gyümölcsök beszerzése
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 - 016150 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: Főzött tojás beszerzése
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 - 016150 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: Tisztított darabolt burgonya beszerzése
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 - 016150 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Tej és tejtermékek
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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: 12558878203
Postai cím: 1 Arany János u. 1.
Város: Petőfiszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6113
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szentkuti-tej.hu
Telefon: +36 202395855
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161655300,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Pékáruk
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:
2022/11/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Félegyházi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11030630203
Postai cím: Szegedi út 77.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@felegyhazipekseg.hu
Telefon: +36 703706528
Internetcím(ek): (URL) www.felegyhazipekseg.hu
Fax: +36 76560049
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: 156223419,00
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
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VI.3) További információk:
6 - Halak és készresütött termékek beszerzése számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 6. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel
arra, hogy ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi ok alkalmazását, az eljárás 6. része vonatkozásában pedig csak egy ajánlat került
benyújtásra.
8 - Mirelit tésztafélék beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 8. része a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel
arra, hogy ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi ok alkalmazását, az eljárás 8. része vonatkozásában pedig csak egy ajánlat került
benyújtásra.
9 - Zöldségek, tojás és savanyúságok beszerzése számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 9. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel
arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
10 - Gyümölcsök beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 10. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
11 - Főzött tojás beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 11. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
12 - Tisztított darabolt burgonya beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A tárgyi közbeszerzési eljárás 12. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.;
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
• BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Molnártelep X.
körzet 88/b) Adószám: 11024879-2-03.
• Ozirisz Vendéglátó Kft. (5000 Szolnok Nagysándor J. Út 36.) Adószám: 10612626-2-16
2. rész:
• BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Molnártelep X.
körzet 88/b) Adószám: 11024879-2-03.
• Székely és Társa Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Batthyány Utca 32.) Adószám: 13546849-2-16
• M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.) Adószám: 11392929-2-06
• Ozirisz Vendéglátó Kft. (5000 Szolnok Nagysándor J. Út 36.) Adószám: 10612626-2-16
• Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/
A) Adószám: 10828694213
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3. rész:
• Alföld-Meat Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Deák Ferenc Utca 8.) Adószám:
25897489-2-06
• Székely és Társa Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Batthyány Utca 32.) Adószám: 13546849-2-16
• Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő, II. Kerület 80.) Adószám: 11399531-2-06
• VAN-HÚS Korlátolt Felelősségű Társaság (6753 Szeged Napsugár Utca 10.) Adószám: 27823275-2-06
4. rész:
• Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő, II. Kerület 80.) Adószám: 11399531-2-06
• VAN-HÚS Korlátolt Felelősségű Társaság (6753 Szeged Napsugár Utca 10.) Adószám: 27823275-2-06
5. rész:
• Székely és Társa Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Batthyány Utca 32.) Adószám: 13546849-2-16
• Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő, II. Kerület 80.) Adószám: 11399531-2-06
• Alföld-Meat Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Deák Ferenc Utca 8.) Adószám:
25897489-2-06
• VAN-HÚS Korlátolt Felelősségű Társaság (6753 Szeged Napsugár Utca 10.) Adószám: 27823275-2-06
6. rész:
• Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/
A) Adószám: 10828694213
7. rész:
• Székely és Társa Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Batthyány Utca 32.) Adószám: 13546849-2-16
• Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/
A) Adószám: 10828694213
8. rész:
• Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Ecseri Út 0127/15/
A) Adószám: 10828694213
9. rész:
• M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.) Adószám: 11392929-2-06
• MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota Út
5. fszt. 2.) Adószám: 14492846-2-42
10. rész:
• M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.) Adószám: 11392929-2-06
• MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota Út
5. fszt. 2.) Adószám: 14492846-2-42
11. rész:
• M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.) Adószám: 11392929-2-06
• MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota Út
5. fszt. 2.) Adószám: 14492846-2-42
12. rész:
• M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei Út 48.) Adószám: 11392929-2-06
• MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota Út
5. fszt. 2.) Adószám: 14492846-2-42
13. rész:
• BUSA kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Molnártelep X.
körzet 88/b) Adószám: 11024879-2-03.
• Gazda-Tej Értékesítési Szövetkezet (6113 Petőfiszállás, Arany János u. 1.) Adószám: 12558878-2-03
14. rész:
• Baranyi Sütőipari, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6045
Ladánybene Rákóczi Utca 18 Rákóczi u 18) Adószám: 11376877-2-03
• Félegyházi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Szegedi út 77.) Adószám:
11030630-2-03
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VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/11/21 (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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Magyar Kajak -Kenu Szövetség (24569/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kajak -Kenu Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 18160037241
Postai cím: Latorca Utca 2 25666/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kubina Ádám
Telefon: +36 704226463
E-mail: adam.kubina@mkksz.hu
Fax: +36 704226463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kajakkenusport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKKSZ részére kisbuszok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000999072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

275

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114400-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére kajak – kenu szállítására alkalmas vonták húzásra alkalmas max. 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű 8 személyes mikrobusz személygépkocsi beszerzése a Közbeszerzési
dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
Mennyiség:
1. RÉSZ: KISBUSZ „A”
5 db max. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű maximum 8 személyes kisbusz személygépkocsi.
2. RÉSZ: KISBUSZ „B”
20 db max. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű maximum 8 személyes kisbusz személygépkocsi.
Nyertes ajánlattevő a termék teljes körűen történő leszállításán túl köteles jótállás vállalására valamint a jótállás
ideje alatt a kötelező karbantartási feladatok ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 323038260,00 (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: Kisbusz "A"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére kajak – kenu szállítására alkalmas vonták húzásra alkalmas max. 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű 8 személyes mikrobusz személygépkocsi beszerzése a Közbeszerzési
dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevő a termék teljes körűen történő leszállításán túl köteles jótállás vállalására valamint a jótállás
ideje alatt a kötelező karbantartási feladatok ellátására.
1. RÉSZ: KISBUSZ „A”
5 db max. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű maximum 8 személyes kisbusz személygépkocsi.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• gépjármű ára
• 4 év vagy legalább 120.000 kilométerig jótállás (amelyik hamarabb teljesül)
• karbantartási csomag árát
• hatósági díjak (törzskönyv + forgalmi engedély + rendszámtábla díja + érvényesítő címke)
• illetékek
• regisztrációs adó
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a kiírásban (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés
teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési határidőre történő
leszállítás, a helyszínen történő üzembe helyezés, és a kezelő személyzetet betanítás költségét is.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A kötelező karbantartási feladatok vonatkozásában a teljesítés időtartama: 4 év vagy legalább 120000 kilométer
futásteljesítmény (amelyik hamarabb teljesül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén
- előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap
nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
II.2.1)
Elnevezés: Kisbusz "B"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

34114400-3
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Kolonics György Vízisport Központ:1215 Budapest, Duna utca
31., Hrsz.: 209466
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére kajak – kenu szállítására alkalmas vonták húzásra alkalmas max. 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű 8 személyes mikrobusz személygépkocsi beszerzése a Közbeszerzési
dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
Nyertes ajánlattevő a termék teljes körűen történő leszállításán túl köteles jótállás vállalására valamint a jótállás
ideje alatt a kötelező karbantartási feladatok ellátására.
2. RÉSZ: KISBUSZ „B”
20 db max. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű maximum 8 személyes kisbusz személygépkocsi.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:
• gépjármű ára
• 4 év vagy legalább 120.000 kilométerig jótállás (amelyik hamarabb teljesül)
• karbantartási csomag árát
• hatósági díjak (törzskönyv + forgalmi engedély + rendszámtábla díja + érvényesítő címke)
• illetékek
• regisztrációs adó
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a kiírásban (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés
teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési határidőre történő
leszállítás, a helyszínen történő üzembe helyezés, és a kezelő személyzetet betanítás költségét is.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy az eljárást
megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban, a meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, illetve
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden esetben „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A kötelező karbantartási feladatok vonatkozásában a teljesítés időtartama: 4 év vagy legalább 120000 kilométer
futásteljesítmény (amelyik hamarabb teljesül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítése naptári napban értendő a szerződés aláírása napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén
- előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap
nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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 140 - 397227
(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: Kisbusz "A"
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:
2022/11/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: ICL AUTÓ Kft
Nemzeti azonosítószám: 27271647208
Postai cím: Külső Veszprémi Út 6
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: norbert.winkler@inicial.hu
Telefon: +36 202364377
Internetcím(ek): (URL) www.inicial.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58270392,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63250000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kisbusz "B"
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:
2022/11/09 (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 nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Autó Máté Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11954879214
Postai cím: Fő Utca 24
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezeto@automate.hu
Telefon: +36 302470980
Internetcím(ek): (URL) www.automate.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 233081567,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 259788260,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ rendelkezései szerinti információk a következők:
"A" rész:
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma: ICL AUTÓ KFT. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6.;
adószám: 27271647-2-08)
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1) AUTÓ MÁTÉ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8600
Siófok, Fő utca 24.; adószám: 11954879-2-14)
2) ICL AUTÓ KFT. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6.; adószám: 27271647-2-08)
3) LUKÁCS ÉS TAMÁS AUTÓKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(székhely: 2600 Vác, Kazinczy Lajos utca 1.; adószám: 12208229-2-13)
"B" rész:
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma:
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AUTÓ MÁTÉ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8600
Siófok, Fő utca 24.; adószám: 11954879-2-14)
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1) AUTÓ MÁTÉ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8600
Siófok, Fő utca 24.; adószám: 11954879-2-14)
2) ICL AUTÓ KFT. (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 6.; adószám: 27271647-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
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:
2022/11/21 (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
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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (24854/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
Hivatalos név: Kazsok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15399399114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 29.
Város: Kazsok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor István
Telefon: +36 82372774
E-mail: igal@somogy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kazsok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kazsok.hu
Hivatalos név: Mezőkomárom Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15364414127
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 74
Város: Mezőkomárom
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Köő Péter
Telefon: +36 25225480
E-mail: onkormanyzat@mezokomarom.hu
Fax:
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokomarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezokomarom.hu
Hivatalos név: Szabadhídvég Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15364373207
Postai cím: Községház Utca 1
Város: Szabadhídvég
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 25509611
E-mail: igazgatas@szabadhidveg.hu
Fax: +36 25509600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szabadhidveg.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzatihivatal/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szabadhidveg.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzati-hivatal/
Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727330207
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sükösd Tamás
Telefon: +36 305300858
E-mail: pmhivatal@sarbogard.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sarbogard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.sarbogard.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
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Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kazsok tervezés és kivitelezés – ivóvíz - DKDV3
Hivatkozási szám: EKR001753732021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé
utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások
lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Vállalkozási szerződés „Kazsok település ivóvízminőség-javító program, Mezőkomárom-Szabadhídvég
ivóvízminőség-javító programja, valamint Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának
javítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (DKDV3).
KAZSOK TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
Kazsok település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán tekintetében nem felel meg a 201/2001.
(X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek.
Az ivóvízminőség-javító program keretében a következő létesítmények fejlesztésére kerül sor:
- a meglévő vízműtelep területe a szükséges mértékben meg lesz növelve (a meglévő jogihatáron belül), a terület
új kerítéssel lesz körülvéve, a vízműtelepi létesítményekhez a meglévőhöz kapcsolódóan új burkolt út létesül;
- a meglévő kút üzemen kívül helyezése;
- 2 db új kút létesítése (160 m mély kút fúrása, kútszivattyúk, kútfejgépészet, kútház, kút villamos energiaellátás
kialakítása);
- új (4m3/h) vas-, mangántalanító, ammónium-mentesítő vízkezelő technológia létesítése új vízkezelő épületben;
- új, 10 m3-es zagyülepítő medence létesítése az udvartéren;
- új villamos berendezés, új irányítástechnikai rendszer kialakítása;
- 100 m3-es víztorony felújítása
Megvalósul a meglévő hálózat mosatása, összesen 3 450 fm-en.
Hálózatrekonstrukció keretében 3 db tűzcsap csere és 4 db csomópont felújítása történik meg.
MEZŐKOMÁROM-SZABADHÍDVÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
Mezőkomárom település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége, nem teljesíti a szolgáltatott víz paraméterei
tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait.
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A projekt keretében a megfelelő vízellátás biztosíthatósága érdekében a következő fejlesztések valósulnak meg:
- Mezőkomárom településen a meglévő három kútból kettő gépészeti és villamos felújításra kerül, míg az egyik
kút melléfúrásos felújítása valósul meg;
- Mezőkomárom településen a meglévő vízkezelő technológia felhagyása, új vas- mangántalanító és ammóniummentesítő vízkezelő (víztisztítási) technológia (41 m3/h) telepítése egy új technológiai épület létesítésével, amely
a meglévő vízműtelepen helyezkedik el.
- a Mezőkomáromi 2x50 m3-es nyersvíz tároló medence, tisztavíz tároló medencévé alakítása, gépészeti felújítása
felújításra;
- Meglévő iszap szikkasztó ülepítővé való átalakítása
- Mind a Mezőkomáromi (100 m3), mind a Szabadhídvégi (100 m3) víztornyot fel kell újítani, az ezekkel
kapcsolatos feladatok a következők:
- víztér festése,
- héjazat javítása, szükség szerinti cseréje,
- szár festése kívül-belül,
- csövezés cseréje,
- teljeskörű elektromos felújítás,
- bejelzés kiépítése.
Hálózatrekonstrukció: 240 fm NA80 KPE vezeték és 610 fm NA150 KPE vezeték építés, 55 db tolózár csere/
beépítés, 3 db tűzcsap és 8 db mosató csomópont építése
Megvalósul a meglévő hálózat mosatása, összesen 22 753 fm-en.
PUSZTAEGRES ÉS SÁRHATVAN TELEPÚLÉSRÉSZEK IVÓVÍZELLÁTÁSA BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
Pusztaegres és Sárhatvan településrészek vízművei által szolgáltatott ivóvíz minősége nem teljesíti a szolgáltatott
víz paraméterei tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4194599610,00 (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: Kazsok tervezés és kivitelezés – ivóvíz - DKDV3
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5

Kiegészítő szójegyzék
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45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kazsok település, Mezőkomárom település,
Szabadhídvég település, Pusztaegres és Sárhatvan településrészei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé
utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások
lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
Vállalkozási szerződés „Kazsok település ivóvízminőség-javító program, Mezőkomárom-Szabadhídvég
ivóvízminőség-javító programja, valamint Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátása biztonságának
javítása” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint (DKDV3).
KAZSOK TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
Kazsok település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán tekintetében nem felel meg a 201/2001.
(X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek.
Az ivóvízminőség-javító program keretében a következő létesítmények fejlesztésére kerül sor:
– a meglévő vízműtelep területe a szükséges mértékben meg lesz növelve (a meglévő jogi
– határon belül), a terület új kerítéssel lesz körülvéve, a vízműtelepi létesítményekhez a meglévőhöz kapcsolódóan
új burkolt út létesül;
– a meglévő kút üzemen kívül helyezése;
– 2 db új kút létesítése (160 m mély kút fúrása, kútszivattyúk, kútfejgépészet, kútház, kút villamos energiaellátás
kialakítása);
– új (4m3/h) vas-, mangántalanító, ammónium-mentesítő vízkezelő technológia létesítése új vízkezelő épületben;
– új, 10 m3-es zagyülepítő medence létesítése az udvartéren;
– új villamos berendezés, új irányítástechnikai rendszer kialakítása;
– 100 m3-es víztorony felújítása
Megvalósul a meglévő hálózat mosatása, összesen 3.450 fm-en.
Hálózatrekonstrukció keretében 3 db tűzcsap csere és 4 db csomópont felújítása történik meg.
MEZŐKOMÁROM-SZABADHÍDVÉG IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA
Mezőkomárom település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége, nem teljesíti a szolgáltatott víz paraméterei
tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait.
A projekt keretében a megfelelő vízellátás biztosíthatósága érdekében a következő fejlesztések valósulnak meg:
- Mezőkomárom településen a meglévő három kútból kettő gépészeti és villamos felújításra kerül, míg az egyik
kút melléfúrásos felújítása valósul meg;
- Mezőkomárom településen a meglévő vízkezelő technológia felhagyása, új vas- mangántalanító és ammóniummentesítő vízkezelő (víztisztítási) technológia (41 m3/h) telepítése egy új technológiai épület létesítésével, amely
a meglévő vízműtelepen helyezkedik el.
- a Mezőkomáromi 2x50 m3-es nyersvíz tároló medence, tisztavíz tároló medencévé alakítása, gépészeti felújítása
felújításra;
- Meglévő iszap szikkasztó ülepítővé való átalakítása
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- Mind a Mezőkomáromi (100 m3), mind a Szabadhídvégi (100 m3) víztornyot fel kell újítani, az ezekkel
kapcsolatos feladatok a következők:
- víztér festése,
- héjazat javítása, szükség szerinti cseréje,
- szár festése kívül-belül,
- csövezés cseréje,
- teljeskörű elektromos felújítás,
- bejelzés kiépítése.
Hálózatrekonstrukció: 240 fm NA80 KPE vezeték és 610 fm NA150 KPE vezeték építés, 55 db tolózár csere/
beépítés, 3 db tűzcsap és 8 db mosató csomópont építése
Megvalósul a meglévő hálózat mosatása, összesen 22.753 fm-en.
PUSZTAEGRES ÉS SÁRHATVAN TELEPÚLÉSRÉSZEK IVÓVÍZELLÁTÁSA BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
Pusztaegres és Sárhatvan településrészek vízművei által szolgáltatott ivóvíz minősége nem teljesíti a szolgáltatott
víz paraméterei tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait.
A projekt keretében a megfelelő vízellátás biztosíthatósága érdekében a következő fejlesztések valósulnak meg:
Pusztaegres:
- a meglévő I. számú kút gépészeti és villamos felújítása, a II. számú kút melléfúrásos felújítása valósul meg; A
tervezett II/A. kúttól a vízműtelepig kb. 1330 fm D90 KPE PE100 vezeték kiépítése szükséges.
- új, vas-mangántalanító és ammónium mentesítő vízkezelő technológia (12 m3/h) létesül falazott épületben;
- a meglévő víztároló medencék építészeti felülvizsgálatának függvényében a jelenlegi medencék felújítása vagy
új tisztavíz medencék építése, a hálózati szivattyúk cseréje szintén megvalósul;
- új zagyvízülepítő medence létesül;
Sárhatvan:
- a meglévő kút gépészeti és villamos felújításra kerül, a meglévő kúttól a vízműtelepig kb. 640 fm D90 KPE PE100
vezeték kiépítése szükséges.
- a víztorony területén 1 db új kút létesül;
- új, vas-mangántalanító és ammónium mentesítő (5m3/h) létesül, új tisztavíz medencével közös vasbeton
műtárgyban;
- Sárhatvan településrészen új hálózati szivattyúk kerülnek telepítésre;
- Sárhatvan településrészen új zagyvízülepítő, ill. új zagyvízszikkasztó épül;
Hálózatrekonstrukció: 130 fm NA100 KPE vezeték építése, 34 db tolózár csere/beépítés, 19 db tűzcsap és 5 db
mosató csomópont építése.
A projekt keretében a teljes meglévő hálózat tisztítása is megtörténik, összesen 10.000 fm hosszon.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek
elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók. AK
tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É jog-gal rendelkező szakember
bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének
időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É jog-gal rend.szakember(ekk)el.
Részletesen: KD
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2.1. AFIII.1.3) M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember
vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak
ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) 8
2 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
3 2.3. AF III.1.3.) M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)
8
4 2.4. AF III.1.3.) M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési
vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) 8
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós és/vagy hazai forrás
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 025 - 059496
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kazsok tervezés és kivitelezés – ivóvíz - DKDV3
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu
Fax: +36 18896350
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: 4194599610,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Referenciakövetelményekkel kapcsolatos szakmai tapasztalatok átadása
MV-ÉV felelős műszaki vezetés, MV-ÉV jogosultsághoz kapcsolódó feladatok ellátása
VZ-TEL tervezői feladatok ellátása (tervezői kamarai névjegyzékben szereplés)
Tervezési feladatok
Engedélyezési feladatok
Szakértői, tanácsadási tevékenység
Régészet
Lőszermentesítés
Előkészítési tevékenység (növényzetírtás, tereprendezés, földmunkák, szállítási útvonalak kialakítása és
karbantartása) elvégzése
Műtárgyak és egyéb létesítmények építése és felújítása
Ivóvíz vezeték kiépítése/rekonstrukciója szerelvényekkel, csomópontokkal és műtárgyakkal együtt
Vízkezeló technológia létesítése
Új technológiai épület létesítése
Víztorony felújítási munkái
Hálózattisztítás
Vízműtelep építészeti munkái
Vízműtelep gépészeti munkái
Kút építés, felújítás, régi kút eltömedékelése
Külső és belső energiaellátás és működtetés, vezérlés, irányítástechnika kivitelezése
Szükséges út- és járdabontások, helyreállítások, a bontási törmelék elszállítása
Meglévő közművezetékek, kábelek esetleges kiváltásának elvégzése, a szükséges szakfelügyeletek
Üzembe helyezés előtti és üzembe helyezéskori próbák elvégzése, próbaüzem
Megvalósulási tervek készítése
Földmunka végzése, növénytelepítés
Minőségvizsgálatok: geodéziai bemérés, talajtömörség mérés, egyéb kiegészítő vizsgálatok, mérések,
laboratóriumi vizsgálatok
Hulladékszállítás (veszélyes és nem veszélyes), fuvarozási munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1). Ajánlattevő neve: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Székhelye: 7140 Bátaszék Bonyhádi Utca 30.
Adószáma: 14530603-2-17
2). Ajánlattevő neve: DHJ Építő Kft.
Székhelye: 3526 Miskolc Mechatronikai park 14.
Adószáma: 13457701-2-05
3). Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2225 Üllő Belterület hrsz 3753 3753
Ajánlattevő neve: Betonutépitő Zrt. (közös ajánlattevő)
Székhelye: 1131 Budapest Jász U 156-158
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Ajánlattevő neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Betonútépítő Zrt.
közös ajánlattevők (E-B2022 Konzorcium)
Ajánlattevő székhelye:2225 Üllő, Belterület hrsz 3753
Közös Ajánlattevők neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Betonútépítő
Zrt. (E-B 2022 Konzorcium)
Közös Ajánlattevők székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753
Közös Ajánlattevők Vezető tagjának neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevők Vezető tagjának székhelye: 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753
Közös Ajánlattevők Tagjának neve: Betonútépítő Zrt.
Közös Ajánlattevők Tagjának székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.
4). Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Zrt.
Székhelye: 8086 Felcsút Fő Utca 65.
Adószáma: 27420322-2-07
5). Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. (Nyertes ajánlattevő)
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Adószáma: 14300327-2-44
6). Ajánlattevő neve: Szabadics Zrt.
Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.
Adószáma: 13748429-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

293

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (25064/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budácsik Szilvia
Telefon: +36 306788721
E-mail: budacsik.szilvia@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közig. inform. és távközlési közszolg
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PDU beszerzés Kormányzati Adatközpontba
Hivatkozási szám: EKR000395632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PDU beszerzés Kormányzati Adatközpontba
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 74348320,00 (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: PDU beszerzés Kormányzati Adatközpontba
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Karaterkorlát miatt a II.2.14). pontban kerül ismertetésre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő meglévő eszközei bővítéseként, adatközponti Rack-be szerelhető elektromos áram elosztósávok
(továbbiakban PDU), valamint szállítani kell a megajánlott PDU fizikai összeszereléséhez és a 19”-os Rittal TS IT
47 U magas rackszekrényekbe történő beszereléséhez szükséges minden alkatrészt, illesztőmodult. Továbbá
tartozékként leszállítandó, a PDU eszközök felügyeletbe kötéséhez szükséges patch kábelek az alábbiak szerint:
116 db Adatközponti Rack-be szerelhető PDU elektromos áram elosztósáv
116 db Réz patch kábel Cat.6A, S/FTP, RJ-45 patch kábel, 1m hosszú
116 db Réz patch kábel Cat.6A, S/FTP, RJ-45 patch kábel, 5m hosszú
1 klt Rögzítő csavar 500db-os készlet
Részletesen a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
II.2.14) További információ:
II.2.3.) pont - A teljesítés fő helyszíne:
Termékek átvételének helye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56. (Vevő központi raktára)
Jótállásra jogosító igazolások, nyilatkozatok esetében a teljesítés elektronikusan történik, a licensz@nisz.hu címre
és másolatban a LicenceAdmin@nisz.hu e-mail címére kell Eladónak megküldenie. A papír alapú dokumentumok
átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.
II.2.5.) pont
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint
történik. Nincs az adásvételi szerződésnek olyan speciális szolgáltatási eleme az áron kívül, amely értékelési
szempont lehetne.
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 121 - 343399
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PDU beszerzés Kormányzati Adatközpontba
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:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10415618243
Postai cím: Budafoki Út 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.kadar@szamhead.hu
Telefon: +36 209108404
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74348320,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve: SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 1117 Budapest, Budafoki Út 95
adószáma: 10415618243
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Wattmester Áramellátó Rendszerintegrátor Kft.
Székhelye: 1037 Budapest Csillaghegyi Út 13.
Adószám: 11815767241
Ajánlattevő neve: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1142 Budapest Erzsébet királyné Útja 125.
Adószám: 12402179242
Ajánlattevő neve: Sysman Informatikai Zrt.
Székhelye: 1037 Budapest Montevideo Utca 10. I. em.
Adószám: 12948901241
Ajánlattevő neve: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1152 Budapest Telek Utca 7-9.
Adószám: 10507326242
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Mozgásszervi Intézet (24680/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mozgásszervi Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15846042241
Postai cím: Frankel Leó Út 25-29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911905
E-mail: Csurke.Ildiko@omint.hu
Fax: +36 13911905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.omint.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.omint.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Rehabilitációs Intézet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2022-2024 II
Hivatkozási szám: EKR001227152022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

302

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15890000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főzési alapanyagok és hideg élelmiszerek beszerzése az Országos Mozgásszervi Intézet Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet telephely részére három részben. Részenként keretmegállapodás két évre, részenként
legfeljebb 3 ajánlattevővel. Ajánlatot részenként, a megadott teljes mennyiségre lehet tenni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 49400000,00 (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: Tej és tejtermékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely 1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle tej és tejtermékek beszerzése, a becsült mennyiség összesen 1883 kg/év, 11791 l/év, 171 468 db/év.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 1. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
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rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség-gyümölcs és tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely 1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különböző zöldség és gyümölcsáru és tojás beszerzése, a becsült mennyiség 35000 kg/év, és 21 900 db /év
tervezett mennyiségben. Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak
lehívására kötelezettséget vállal.
Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Specifikáció és
ártáblázat 2. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

304

„Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat azajánlatok
összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen
megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott
egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15893000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely 1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle szárazáruk beszerzése, becsült mennyiség 17302 kg/év, 8761,8 l /év és 32954 db/év.
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Nettó keretösszeg 24 hónapra: 23.400.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 3. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő 2022. májusában ugyanezen tárgykörökben uniós eljárásrendben közbeszerzési
eljárást folytatott, melynek a jelen eljárást tárgyát képező 3 része eredménytelen lett. A műszaki tartalom
és a szerződéses feltételek nem változtak, ezeket a piac ismeri, ennek megfelelően rövidebb idő is
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elegendő a megfelelő ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek pedig méltányolható érdeke fűződik az új eljárás
mihamarabbi lefolytatásához.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 166 - 470935
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Tej és tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 018075 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Zöldség-gyümölcs és tojás
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:
2022/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11392929206
Postai cím: Röszkei Út 48
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580660
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Internetcím(ek): (URL) www.mestarsakft.hu
Fax: +36 62580663
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: 26000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Szárazáru
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/11/10 (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: Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24272962213
Postai cím: József Attila Utca 73.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
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Ország: Magyarország
E-mail: p.moritz77@gmail.com
Telefon: +36 309594133
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23400000,00
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: Raktározás, logisztika
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1 - Tej és tejtermékek számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Ajánlattevők részenként:
1 - Tej és tejtermékek:
nem érkezett ajánlat
2 - Zöldség-gyümölcs és tojás:
-M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48
11392929206 (nyertes ajánlat)
- Lucky Lemon Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1239 Budapest XXIII. kerület, Nagykőrösi Út
353. 28/A/2
22925066243 (érvénytelen ajánlat)
3 - Szárazáru:
-Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2161
Csomád, József Attila Utca 73. 24272962213 (nyertes ajánlat)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (25094/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged-Vedres u. Óvoda energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000041692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

313

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében ,,Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése c.
projekt kivitelezési munkái”
Főbb munkanemek és mennyiségi adatok:
Külső korszerűsítés:
- lábazati hőszigetelés - 87 m2
- homlokzati hőszigetelés - 617 m2
- ásványgyapot hőszigetelés (padlástér) - 727 m2
- átrium beépítés acélszerkezettel, 31 m2 polikarbonát bevilágítóval
- 2 db előtető elhelyezése
- külső nyílászárók cseréje – 371,9 m2
Belső korszerűsítés:
- padló felújítás hő- és vízszigeteléssel - 709 m2
- felület glettelése, festése - 5786 m2
- 23 db beltéri ajtó cseréje, beépítése
- a gépészeti fűtési rendszer felújítása, 63 db hőcserélő lapradiátorral
- a teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése LED világítótestekkel (444 db)
- 19,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 320019708,00 (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: Szeged,Vedres u.-i Óvoda energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

314

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodája, 6726 Szeged, Vedres u. 17.
1848/56 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szegedi ÓVI Vedres Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése c. projekt kivitelezési munkái:
Főbb munkanemek és mennyiségi adatok:
Külső korszerűsítés:
- lábazati hőszigetelés - 87 m2
- homlokzati hőszigetelés - 617 m2
- ásványgyapot hőszigetelés (padlástér) - 727 m2
- átrium beépítés acélszerkezettel, 31 m2 polikarbonát bevilágítóval
- 2 db előtető elhelyezése
- külső nyílászárók cseréje – 371,9 m2
Belső korszerűsítés:
- padló felújítás hő- és vízszigeteléssel - 709 m2
- felület glettelése, festése - 5786 m2
- 23 db beltéri ajtó cseréje, beépítése
- a gépészeti fűtési rendszer felújítása, 63 db hőcserélő lapradiátorral
- a teljes belső elektromos hálózat cseréje és újraépítése LED világítótestekkel (444 db)
- 19,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kiterjesztett jótállási időtartam (min. 0 – max. 12 hónap) 10
2 Az M/2 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje
magasépítési tárgyú beruházások megvalósítása területén (min. 0 – max. 24 hónap) 10
3 Az M/2 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember speciális gyakorlati ideje
napelemes rendszerek telepítésének megvalósítása területén (min. 0-max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-SG1-2020-00005
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 101 - 278576
(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: Szeged-Vedres u. Óvoda energetikai korszerűsítés
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:
2022/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Meridian Technic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 32013025206
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Postai cím: Fontos Sándor Köz 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: meridiantechnic@gmail.com
Telefon: +36 309485458
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: 298463840,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 320019708,00
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: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki
vezetés
épületgépész felelős műszaki vezetés
napelem szerelés
homlokzati hőszigetelés
épületgépészeti szerelés
építményvillamossági felelős műszaki vezető
elektromos szerelés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- Ajánlattevők adatai:
1) Meridian Technic Korlátolt Felelősségű Társaság (6728 Szeged, Fontos Sándor köz 3., adószám:
32013025-2-06)
2) HM-Konstrukt Kft. (6722 Szeged, Petőfi S. sugárút 37. B. ép. Fsz. 2. ajtó, adószám: 24221351-2-06)
3) Ta-Ki House Építő Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 54., adószám: 25118551-2-06)
4) Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13., adószám:
11392259-2-06)
5) Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (6791 Szeged, Széksósi út 7., adószám: 14417076-2-06)
6) T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Ősz u. 11.,
adószám: 13580234-2-06)
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7) ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft. (6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11., adószám: 13203227-2-06)
8) Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (bontás időpontja szerinti adatok: 1133
Budapest, Révész u. 2/B., adószám: 14192838-2-41, hatályos adatok: 1106 Budapest, Fehér út 1., adószám:
14192838-2-42)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25161/2022)
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: 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: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Tünde Irén
Telefon: +36 14435599
E-mail: farnadinekt@orfk.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://police.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:
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
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x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint – VBÜ központi beszerző szerv védelem terén
Minisztériumi vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
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: központi beszerző szerv védelem terén
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle könnyfakasztó sprayk beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000938222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy: „Különféle könnyfakasztó sprayk beszerzése”
Mennyiség:
1.részajánlati kör: Könnyfakasztó spray 40 ml-es: 50.000 db
2.részajánlati kör: Könnyfakasztó spray 750 ml-es: 10.000 db
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 286840000,00 (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: Könnyfakasztó spray 40 ml-es
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Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
35200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Könnyfakasztó spray 40 ml-es
Mennyiség: 50.000 db
A szállítandó termékek pontos műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék: 1) műszaki adatlapját (magyar nyelven, vagy
nem magyar nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és magyar fordítását, amely tartalmazza a
megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és valamennyi olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt
adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja
ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.), 2) biztonsági
adatlapját (magyar nyelven, vagy nem magyar nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és
magyar fordítását, amely igazolja, hogy a megajánlott termék megfelel a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XI.
27.) EÜM rendelet 7. §-ában felsorolt szabályzókban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek), 3)
a műszaki leírásnak történő megfelelősséget igazoló vizsgálati bizonylatát (magyar nyelven, vagy nem magyar
nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és magyar fordítását, pl. tanúsítvány, vizsgálati jelentés és/
vagy jegyzőkönyv. A vizsgálati bizonylat kiállítására az a vizsgáló szervezet jogosult, amely rendelkezik az EN ISO/
IEC 17025. vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó akkreditációval.)
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás 1. részének termékei a 384/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet hatálya alá tartoznak. Ajánlattevő nem csak jelen Ajánlati felhívás VI.3) pont 7) alpontjában foglalt, a
384/2007. (XII.23.) Korm.rendelet szerinti rendszeresített eszközt ajánlhat meg. A részletes műszaki paramétereket
a műszaki leírás tartalmazza
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le. Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (12) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését
felfüggesztő feltételhez köti a szerződéstervezet III.1. pontjában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
Megjegyzés a II.2.5) ponthoz: A Kbt. 76. § (5) bekezdésével összhangban Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot alkalmazza, mivel a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt
műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült. Ajánlatkérő álláspontja szerint több olyan gazdasági
szereplő van a piacon, amelyek a szerződés teljesítésére alkalmasak lehetnek, és a szerződést jó színvonalon
képesek teljesíteni.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékelési szempont: Nettó összesen ajánlati ár (Ft)
II.2.1)
Elnevezés: Könnyfakasztó spray 750 ml-es
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
35200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Könnyfakasztó spray 750 ml-es
Mennyiség: 10.000 db
A szállítandó termékek pontos műszaki paramétereit a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a megajánlott termék: 1) műszaki adatlapját (magyar nyelven, vagy
nem magyar nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és magyar fordítását, amely tartalmazza a
megajánlott termék nevét, gyártóját, típusát és valamennyi olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Amennyiben a megjelölt
adatlapokból a műszaki leírásban előírt valamennyi követelmény nem állapítható meg, úgy Ajánlatkérő elfogadja
ajánlattevőnek a hiányzó paramétereknek való megfelelésről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát.), 2) biztonsági
adatlapját (magyar nyelven, vagy nem magyar nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és
magyar fordítását, amely igazolja, hogy a megajánlott termék megfelel a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XI.
27.) EÜM rendelet 7. §-ában felsorolt szabályzókban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek) 3) a
műszaki leírásnak történő megfelelősséget igazoló vizsgálati bizonylatát (magyar nyelven, vagy nem magyar
nyelvű dokumentum esetén az eredeti dokumentumot és magyar fordítását, pl. tanúsítvány, vizsgálati jelentés és/
vagy jegyzőkönyv. A vizsgálati bizonylat kiállítására az a vizsgáló szervezet jogosult, amely rendelkezik az EN ISO/
IEC 17025. vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó akkreditációval.)
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás 1. részének termékei a 384/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet hatálya alá tartoznak. Ajánlattevő nem csak jelen Ajánlati felhívás VI.3) pont 7) alpontjában foglalt, a
384/2007. (XII.23.) Korm.rendelet szerinti rendszeresített eszközt ajánlhat meg. A részletes műszaki paramétereket
a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le. Ajánlatkérő a Kbt.
135. § (12) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését
felfüggesztő feltételhez köti a szerződéstervezet III.1. pontjában foglaltak szerint.
(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:
Megjegyzés a II.2.5) ponthoz: A Kbt. 76. § (5) bekezdésével összhangban Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot alkalmazza, mivel a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt
műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült. Ajánlatkérő álláspontja szerint több olyan gazdasági
szereplő van a piacon, amelyek a szerződés teljesítésére alkalmasak lehetnek, és a szerződést jó színvonalon
képesek teljesíteni.
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékelési szempont: Nettó összesen ajánlati ár (Ft)
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 128 - 363807
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

324

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: Könnyfakasztó spray 40 ml-es
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10815135251
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.csilla@hmei.hu
Telefon: +36 14312900
Internetcím(ek): (URL) www.hmei.hu
Fax: +36 12750967
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: 92200000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki tanácsadás,
haditechnikai import ügyintézés, garanciális szerviz tevékenység, nemzetközi szállítási feladatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Könnyfakasztó spray 750 ml-es
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:
2022/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10815135251
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.csilla@hmei.hu
Telefon: +36 14312900
Internetcím(ek): (URL) www.hmei.hu
Fax: +36 12750967
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: 194640000,00
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
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: műszaki tanácsadás,
haditechnikai import ügyintézés, garanciális szerviz tevékenység, nemzetközi szállítási feladatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatok:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
1.rk:HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
adószám:10815135-2-51
2.rk:HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
adószám:10815135-2-51
c.) az ajánlattevők neve,címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
1.rk:
-HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1101 Budapest
Salgótarjáni Út 20, adószám:10815135-2-51
-Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1089 Budapest Elnök Utca 1., adószám:23553444-2-42
-Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1089 Budapest Práter U. 58. fszt. 196.,
adószám:25540211-2-42.
2.rk:
-HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,1101 Budapest
Salgótarjáni Út 20, adószám:10815135-2-51
-Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1089 Budapest Elnök Utca 1., adószám:23553444-2-42
-Kraft HD Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1089 Budapest Práter U. 58. fszt. 196.,
adószám:25540211-2-42.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/11/21 (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
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A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

Zala Megyei Szent Rafael Kórház (24102/2022)
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: Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98824335
Postai cím: Zrínyi Utca 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gasztonyi Beáta
Telefon: +36 92507500
E-mail: zmkorhaz@zmkorhaz.hu
Fax: +36 92331405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerkibocsátó eszközök beszerzése III.
Hivatkozási szám: EKR000531872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

330

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje alatt a közbeszerzési eljárás
eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a + 30 %
mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.A szívkatéterezéshez és PTCA-hoz szükséges jelentős
mennyiségű és értékű fogyóanyag bizonyos tekintetben csak hozzávetőlegesen becsülhető, ezért Ajánlatkérő
fenntartja a jogot, hogy az egyes
termékkategóriákon belül felhasználástól függően a termékek méretét tekintve negyedévenként változtasson.
Minden AT számára
azon tételeknél, melyeknél a mennyiség indokolttá teszi, konszignációs raktár kialakítása kötelező, amelyben a
fogyást az intézet
jelenti. A konszignációs raktárban biztosítandó termékek mennyiségét Ártábla tartalmaz.(szerződéstervezet 2. sz.
melléklete). A
termékeknek egyszer használatos, steril eszközöknek, felhasználásra és implantációra készterméknek kell lenniük.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 73552550,00 (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: NEM H.OS FÉMÖTV.C.S.GY.TECH.KÉSZÜLT GY.ST.IMM.SZUP
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33191000-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Co-Cr alapú stent gyárilag monorail ballonra applikált 6 Fr-es guiding katéter kompatibilitás, 25 %-nál kisebb
fém-szabadfelület arány, 10 %-nál kisebb rövidülés
Legalább 6 féle átmérővel rendelkezzen 38 mm-es ±5% stent hosszúságban
2- 5 mm átmérőben kell rendelkezésre állnia
EFI befogadás szükséges
Mennyiség: 150 db/12 hó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késői stent trombózis arány (0,5-2 % között) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: HAGY.VAGY NEM HAGY.FÉMÖTVÖZETŰ GY.KIBOCSÁTÓ STENT
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Immunosupressiv és/vagy cytostaticus hatású gyógyszer polymer burkolatban, vagy anélkül
Mennyiség: 100 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
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megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: ÖSSZEKÖTŐ CSŐ,MALE-MALE CSATLAKOZÓVAL,90 CM
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Male-male csatlakozóval
90 cm ±5%
Mennyiség: 75 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: INTRACORONARIÁS,THROMBUST ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
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Min. 30 mm-es állítható vákuum fecskenővel
6F kompatibilis, 4,5F crossing profile, oldalnyílás nélküli, hydrofil, bevonatú, 145 cm hosszban vagy 6F
kompatibilis, 3,7F crossing profile, oldalnyílás nélküli, hydrofil, bevonatú, 140 cm hosszban
mennyiség: 60 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: GYÓGYSZERKIBOCSÁTÓ PCI BALLON (DEB)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Paclitexel bevonatú ballon, amely 6F guiding katéter kompatibilis, max: 1.9 F proximalis és 2.6 F distalis shaft
Nagy méret-és hosszválaszték, gyógyszeradagolás: 3umm
mennyiség: 20 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
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:
II.2.1)
Elnevezés: OCT KATÉTER
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Intravascularis optikai képalkotáshoz használható, OCT technológiához alkalmas, Illumien/wireless FFR
rendszerrel kompatibilis, hydrophil bevonatú
RX katéter, guide wire méret 0.014”, 135 cm katéter hossz, disztális vég külső átmérő 2.7 F, 6F kompatibilis
proximalis vég, képalkotási sebesség min 25 mm/se, 3 ml-es fecskendő fixen csatlakoztatva a kontraszt
átmosáshoz
Az OCT konzol díjmentes biztosítása szükséges
Mennyiség: 5 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: KISSING BALLON ADAPTER
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
A bifurkációs lesiok szimultán tágításához
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Többféle tágítási technika innovatív megközelítése, végső kissing ballon felfújás
3 ágú csappal, 2 összekötő csővel
Mennyiség: 50 db/ 12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: MONITORIZÁLÓ KÉSZLET EGYSZ.HASZN. NYOMÁSÁTALAKÍTÓV
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Optimális nyomásérzékelésre
Használatával legyen elkerülhető a szennyeződés a kapcsolódási pontokon és
vérvétel során
Gyors öblítés: >1 ml/s
Folyamatos öblítés: 3 ml/h 300 Hgmm-en
2 háromutas csap
Nyomásmérő cső (125 cm ), átmérő: 1.5x2.7 mm
Nyomásmérő cső (20 cm), átmérő: 1.5x 2.7 mm
Mennyiség: 20 db/12 hó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kompatibilitás a katéteres labor műszereivel (Igen/Nem) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: FÉM EGYSZERHASZNÁLATOS TŰFOGÓ
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
fém egyszer használatos tűfogó
Mennyiség: 40 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: VÉDŐFÓLIA A LÁBKAPCSOLÓHÓZ
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Minimum követelmény:
Méret: 75x80 cm
Mennyiség: 190 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: ACT KÜVETTA (2 DB ACT MÉRŐVEL)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
ACT küvetta
2 db ACT mérő kihelyezését írja elő
Ajánlatkérő Hemochron típusú véralvadás mérő készülékek vagy azzal egyenértékű, azonos elven működő és
legalább azonos kapacitású készülékek térítésmentes megajánlását kéri, melyekkel kompatibilisek a megajánlott
fogyóeszközök.
Kérjük a megajánlott készülékek részletes bemutatását: típus, gyártó, műszaki paraméterek, a készülék
működésének részletes leírása.
Mennyiség: 200 db/12 hó.
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
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megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: ACT KÜVETTA Hemochron véralvadás mérő készülékhez
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
ACT küvetta Hemochron Signatura véralvadásmérő készülékhez.
Ajánlatkérő 3 db véralvadás mérő készülékkel rendelkezik
Ajánlattevőnek lehetősége van a fentebb megjelölt, Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékkel egyenértékű,
azonos elven működő és legalább azonos kapacitású készülékek térítésmentes megajánlására, melyekkel
kompatibilisek a megajánlott fogyóeszközök.
Ajánlatkérő 3 db készülék térítésmentes kihelyezését írja elő
Kérjük a megajánlott készülékek részletes bemutatását: típus, gyártó, műszaki paraméterek, a készülék
működésének részletes leírása.
Mennyiség: 1450 db/12 hó.
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: DIAGNOSZTIKUS KATÉTER
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
125 cm hosszú, 5 F, JR4
Mennyiség: 25 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: SPEC.KATÉTER STENT LEV.MEGKÖNNY.RE 6F KOMPATIBILIS
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Speciális katéter stent levezetés megkönnyítésére
6F kompatibilis
Mennyiség: 10 db katéter/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
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megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: RENALIS DENERVATIO
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
A Simplicity 3 vizsgálatnál jobb klinikai eredménnyel rendelkező, renalis denervatiora alkalmas rendszer
A konzolt, a katéter szállító díjmentesen bocsássa megrendelő részére
Mennyiség: 2 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: B. PIT-I FÜLCS.KAT.ES ZÁR.RA SZOLG.INTERV.EGYS.CS.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
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FDA befogadással rendelkező eszköz
Tartalma:
Az eszköz feljuttatásához szükséges, a bal pitvari fülcse kanülálásához kifejlesztett 14F átmérőjű, min. 75 cm
hosszú sheath-ből és a hozzá tartozó dilátorból
Ún. „preloaded”, 12F átmérőjű felviteli rendszerbe előre illesztett eszközből
A sheath legyen elérhető min. 3 féle formaválasztékban
Nitinol vázú, PET szövettel fedett, filter rendszerű eszköz
Méretválaszték: min. 21 mm-től 33 mm-ig, 3mm-es léptékben
Minden méret legyen elérhető standard és rövid profilú kivitelben
Az eszköz a leoldás előtt a beavatkozás bármely szakaszában visszahúzható legyen
Az eszköz túl distalis pozíció esetén a leoldás előtt újrapozícionálható legyen
Álljon rendelkezésre minimum 700 betegre vonatkozó prospektív, multicentrikus, randomizált vizsgálat az eszköz
hatékonyságára vonatkozóan a warfarinnal szemben
Mennyiség: 12 db/12 hó.
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: VSZ.SZ IC KOMM.ASD,PFO,VSD ZÁR.ALK.INT.V.KAT.E.CSO
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
Az eszköz álljon két „disc”-ből és egy összekötő elemből úgynevezett „connecting waist”-ből
A záró-képesség megnövelésének céljából a két „disc” és a „connecting waist” poliészter anyaggal legyen kitöltött
A nitinol/patch aránya legyen nagy, biztosítva az occluder stabilitását nagyméretű defektusok zárásának esetében
is
Az ASD occluder min. 4-20 mm között legalább 17 méretben, min. 22 - 40 mm között pedig legalább 10 méretben
legyen elérhető
A PFO occluder legalább négy méretben (min. 18, 25, 30, 35 mm) legyen elérhető
A Muscular VSD occluder min. 4-18 mm között legalább 8 méretben álljon rendelkezésre
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A Post-infarktusos VSD occluder legalább öt méretben (min. 16, 18, 20, 22, 24 mm) legyen elérhető
A Membranous VSD occluder legyen elérhető legalább 15 méretben min. 4 – 18 mm között
Mennyiség: 12 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: AORA BILLENTYŰ TÁGÍTÁSÁHOZ BALLON
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény:
A percutan billentyű tágításhoz alkalmas ballon
Hozzávaló introval (vérvisszafolyást gátló szeleppel ellátott műanyag cső, az erekbe történő behatoláshoz)
és vezetődróttal (fémből készült atraumatikus végű eszköz, az erekbe történő behatoláshoz, a punkciós tűn
keresztül)
Mennyiség: 5 db/12 hó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kimozdulást megakadályozó design (Igen/Nem) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
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Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: ROTACIOS ATHERECTOMIA KATÉTER
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény
A coronariák meszesedésének eltávolítására alkalmas katéter, a hozzávaló vezetődróttal
Ajánlattevő feladata a használathoz szükséges konzol díjmentes biztosítása
Mennyiség: 5 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: LESZORÍTÓ ARTERIA FEMORALIS PUNCTIOHOZ
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény
Fokozatosan felengedhető
Punctios nyílás látható
Mennyiség: 160 db/12 hó
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: VEZETŐ DRÓT (DIAGNOSZTIKUS) II.
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Minimum követelmény
0.025 260cm-es flexibilis J végű (5-30 mm) vezető drót
Mennyiség: 20 db/12 hó
(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: AK fenntartja magának a jogot, hogy az esetszámtól függően a tender futamideje
alatt a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés időtartama alatt a tervezett rendelési számoktól +30%-kal eltérjen. Ajánlatkérő a +
30 % mértékű opció esetén
is az ajánlatában megadott ajánlati árhoz kötve van.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 032 - 079135
(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: NEM H.OS FÉMÖTV.C.S.GY.TECH.KÉSZÜLT GY.ST.IMM.SZUP
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:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novomed Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14440997
Postai cím: Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: tender@novomed.hu
Telefon: +36 12036905
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12062860
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: 32925000,00
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: HAGY.VAGY NEM HAGY.FÉMÖTVÖZETŰ GY.KIBOCSÁTÓ STENT
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:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (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: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Inovia Healthcare Import & Export Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65847493
Postai cím: Neumann János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info@inovia.hu
Telefon: +36 309979561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4990000,00
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: ÖSSZEKÖTŐ CSŐ,MALE-MALE CSATLAKOZÓVAL,90 CM
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:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "MEDTECH" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48796204
Postai cím: Kútvölgyi Út 91/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: medtech@medtech.hu
Telefon: +36 13910404
Internetcím(ek): (URL) www.medtech.hu
Fax: +36 12003503
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: 82500,00
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: INTRACORONARIÁS,THROMBUST ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cardiosolutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60064293
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
E-mail: sales@cardiosolutions.hu
Telefon: +36 703528036
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2334000,00
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: GYÓGYSZERKIBOCSÁTÓ PCI BALLON (DEB)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL) www.sutura.hu
Fax: +36 14770189
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: 1717000,00
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: OCT KATÉTER
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (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: Premier G. Med Cardio Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58283734
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
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: 1490000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: KISSING BALLON ADAPTER
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 002190 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 17 Rész száma: 8 Elnevezés: MONITORIZÁLÓ KÉSZLET EGYSZ.HASZN. NYOMÁSÁTALAKÍTÓV
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
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: 87200,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: FÉM EGYSZERHASZNÁLATOS TŰFOGÓ
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 002190 (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: 18 Rész száma: 10 Elnevezés: VÉDŐFÓLIA A LÁBKAPCSOLÓHÓZ
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:
2022/03/11 (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
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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: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72377655
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: tender.office@bbraun.com
Telefon: +36 13469700
Internetcím(ek): (URL) www.bbraun.hu
Fax: +36 14384905
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: 89110,00
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: 11 Elnevezés: ACT KÜVETTA (2 DB ACT MÉRŐVEL)
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:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Hungária Krt. 128-132.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL) www.bmgrp.hu
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 324000,00
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: 12 Elnevezés: ACT KÜVETTA Hemochron véralvadás mérő készülékhez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (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: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30101953
Postai cím: Hungária Krt. 128-132.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefon: +36 12253850
Internetcím(ek): (URL) www.bmgrp.hu
Fax: +36 12012684
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2349000,00
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: 13 Elnevezés: DIAGNOSZTIKUS KATÉTER
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65828805
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 3. B/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vascular.hu
Telefon: +36 17994400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17994405
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: 85000,00
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: 14 Elnevezés: SPEC.KATÉTER STENT LEV.MEGKÖNNY.RE 6F KOMPATIBILIS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cardiosolutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60064293
Postai cím: Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
E-mail: sales@cardiosolutions.hu
Telefon: +36 703528036
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 675000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 15 Elnevezés: RENALIS DENERVATIO
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:
2022/03/11 (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: Novomed Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14440997
Postai cím: Fraknó Utca 4. VIII. em. 50.
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: tender@novomed.hu
Telefon: +36 12036905
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12062860
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: 3950000,00
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: 16 Elnevezés: B. PIT-I FÜLCS.KAT.ES ZÁR.RA SZOLG.INTERV.EGYS.CS.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 002190 (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: 12 Rész száma: 17 Elnevezés: VSZ.SZ IC KOMM.ASD,PFO,VSD ZÁR.ALK.INT.V.KAT.E.CSO
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21611713
Postai cím: Gubacsi Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.szentesi@sutura.hu
Telefon: +36 14770188
Internetcím(ek): (URL) www.sutura.hu
Fax: +36 14770189
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: 17599740,00
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: 18 Elnevezés: AORA BILLENTYŰ TÁGÍTÁSÁHOZ BALLON
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DHS Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57636757
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: sales@dhshungary.com
Telefon: +36 303498368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 595000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 19 Elnevezés: ROTACIOS ATHERECTOMIA KATÉTER
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:
2022/03/11 (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: Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65828805
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 3. B/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vascular.hu
Telefon: +36 17994400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17994405
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: 2650000,00
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: 15 Rész száma: 20 Elnevezés: LESZORÍTÓ ARTERIA FEMORALIS PUNCTIOHOZ
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:
2022/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Premier G. Med Cardio Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58283734
Postai cím: Hidász Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
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: 1520000,00
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: 21 Elnevezés: VEZETŐ DRÓT (DIAGNOSZTIKUS) II.
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:
2022/03/11 (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: Vascular Venture Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65828805
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 3. B/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vascular.hu
Telefon: +36 17994400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17994405
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: 90000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1
Novomed Kereskedelmi Kft 1115 Budapest, Frakno u 4. VIII. em. 50. 10609882-2-43
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
Create Innovate Deliver Zrt. 9327 Rábasebes, Széchenyi utca 4. 25556175208
2
Novomed Kereskedelmi Kft 1115 Budapest, Frakno u 4. VIII. em. 50. 10609882-2-43
SUTURA Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 12004692243
Synovis Medical Kft. 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A 24381455243
Medlines Kft. 2314 Halásztelek, Óvoda utca 7. 11883524213
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
"Premier G. Med Cardio Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1. 14772423241"
"Cardiosolutions Kft 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. emelet 2. 25331484242"
"Vascular Venture Kft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. 14153589243"
"Inovia Healthcare Import&Export Kft 9327 Rábasebes, Széchenyi utca 4. 26102690243"
"B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca 5. 25061978241"
"Biotronik Hungária Kft 1124 Budapest, Hegyvidék Bevásárlóközpont, Apor Vilmos tér 11-12. I. em.
10661644243"
3
Novomed Kereskedelmi Kft 1115 Budapest, Frakno u 4. VIII. em. 50. 10609882-2-43
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
4
Synovis Medical Kft. 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A 24381455243
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
"Premier G. Med Cardio Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1. 14772423241"
"Cardiosolutions Kft 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. emelet 2. 25331484242"
5
Novomed Kereskedelmi Kft 1115 Budapest, Frakno u 4. VIII. em. 50. 10609882-2-43
SUTURA Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 12004692243
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
Create Innovate Deliver Zrt. 9327 Rábasebes, Széchenyi utca 4. 25556175208
"B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca 5. 25061978241"
6
"Premier G. Med Cardio Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1. 14772423241"
7 - KISSING BALLON ADAPTER számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A 7. rész a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.;
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
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"B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca 5. 25061978241"
8
SUTURA Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 12004692243
"B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca 5. 25061978241"
9 - FÉM EGYSZERHASZNÁLATOS TŰFOGÓ számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
A 9. rész vonatkozásában ajánlatot nem nyújtottak be.;
10
"B.Braun Trading Kft. 1023 Budapest, Felhévizi utca 5. 25061978241"
11
Biomedica Hungária Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 128-132. 10658415242
12
Biomedica Hungária Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 128-132. 10658415242
13
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
"Premier G. Med Cardio Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1. 14772423241"
"Vascular Venture Kft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. 14153589243"
14
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
"Cardiosolutions Kft 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 43. 3. emelet 2. 25331484242"
"Vascular Venture Kft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. 14153589243"
15
Novomed Kereskedelmi Kft 1115 Budapest, Frakno u 4. VIII. em. 50. 10609882-2-43
16 - B. PIT-I FÜLCS.KAT.ES ZÁR.RA SZOLG.INTERV.EGYS.CS. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].;
A 16. rész eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bek. b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a - (4) bekezdésben
foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.;
DHS Hungary Kft. 1116 Budapest, Fegyvernek utca 9. földszint 24161879243
17
SUTURA Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 12004692243
DHS Hungary Kft. 1116 Budapest, Fegyvernek utca 9. földszint 24161879243
18
SUTURA Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 47. 12004692243
DHS Hungary Kft. 1116 Budapest, Fegyvernek utca 9. földszint 24161879243
19
"Vascular Venture Kft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. 14153589243"
20
"Medtech Kft. 1121 Budapest, Kútvölgyi út 91/a. 10437216243"
"Premier G. Med Cardio Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1. 14772423241"
21
"Vascular Venture Kft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. 14153589243"
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 Felhívás III.2.2.
pontjának folyt: Késedelmi kötbér: A mindösszesen 14 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén
Vevő jogosult a
szerződéstől – szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani. Hibás teljesítési kötbér: Hibás
teljesítésnek minősül, amennyiben a
leszállított Termék(ek) a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas(ak), vagy nem felel(nek) meg az Eladó
ajánlatában foglalt
paramétereknek. A kötbér mértéke a szerződés hibás teljesítéssel érintett terméke(i) / szolgáltatása nettó
ellenértékének 1%-a / hibás
teljesítéssel érintett nap a hiba kijavításáig, de maximum 14 napi tételnek megfelelő összeg. Vevő a hibás
teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt (Ptk. 6:187. § (2) bek.). Meghiúsulási kötbér: amennyiben az
Eladó neki felróhatóan nem
teljesít, vagy a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximumot a Vevő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal
felmondani – érdekmúlásának igazolása nélkül – és az Eladó köteles a teljes nettó szerződéses érték 30 %ával megegyező mértékű
meghiúsulási kötbért fizetni a Vevő részére.
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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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Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (24970/2022)
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: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11354286220
Postai cím: Balatoni Út 8
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hadnagy Gábor
Telefon: +36 92500340
E-mail: hadnagy@zalaviz.hu
Fax: +36 92500303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaviz.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/EKR001761302022/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/EKR001761302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-372) villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001761302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása a 2023. január 1. – 2023. március 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
szerződéses mennyiség: 3 010 000 kWh
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 30%-a

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

373

összesen: 3 913 000 kWh
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szék/telep-helyei, fióktelepei, központi
üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása a 2023. január 1. – 2023. március 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.
szerződéses mennyiség: 3 010 000 kWh
opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 30%-a
összesen: 3 913 000 kWh/év
Az ajánlattevő (AT) köteles a teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (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 igen
Opciók ismertetése:
Opcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 30%-a (903 000 kWh). Az opcionális rész lehívása
automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az ajánlatkérő (AK) által elfogyasztott villamos
energia mennyisége eléri a szerződéses mennyiséget. AK-nek ezzel nem keletkezik kötelezettsége a
teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott részére vonatkozó
ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes AT részére a szerződéses mennyiség vonatkozásában
megajánlott egységáron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a prognosztizált összköltséget értékeli.
2.) A szállítandó áru minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (R.) 3. § (5) bekezdés szerint) és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek (AI) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani a kizáró
okok igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát a R. 1. §
(1) bek. és 2-7. § szerint.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, a kizáró okok alá nem tartozás igazolására
szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem lehet AI olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben
a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján
AK-nek az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy AI-t, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
AT-nek a R. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben
foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a R. 12. § rendelkezései szerint is.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

375

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a R. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek.
szerint közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös ajánlattétel esetén a R. 3. §
(5) bekezdés szerint) a Kbt. 67. § (1) bek. alapján be kell nyújtani az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő
részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes
igazolására. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
M1. AT a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás (AF)
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (villamos
energia szállítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a R. 22. § (1) bek. a)-b) pontjában foglaltak szerint.
A referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítható legyen,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége olyan részletességgel,
hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak
alatt történt teljesítést mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során történt
teljesítést veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált
időszakra eső teljesített mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven
belül befejezett, összesen legalább 2 000 000 kWh villamos energia szállítására vonatkozó, a szerződésnek
és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. értelmében AT-k együttesen is megfelelhetnek az M1.
pontban foglalt alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében
foglaltakat nem alkalmazza.
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AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér (5%); Alulvételezési kötbér; Felülvételezési kötbér; Hibás teljesítési kötbér (30.000 Ft/db).
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Forrás: saját forrás
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
alkalmazott jogszabályok: Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., Kbt. 27/A. §
AK előleget nem fizet.
Számlázás: havi részszámlák a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem
érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az
ellenszolgáltatás megemelésére.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási
eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(3) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései
irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában
foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében
foglaltakra.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben
foglaltakra.
4. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként
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feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei
szerint kell eljárni.
6. AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet alapítását.
7. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén
alkalmazandó eltérő szabályok:
7.a) A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus
úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a
www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő
regisztrációt követően.
7.b) A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia,
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban
kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7.c) A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7.d) A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
7.e) AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
7.f) A bontás helye: Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8900
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. vezérigazgatói titkárság
7.g) A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. §
(1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
8. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1)
bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az
ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
9. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
10. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) M1.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás
elrendelését.
14. Az ajánlattevőnek az EKR-ben a gazdasági szereplők adatainak megadása során fel kell tüntetni
a cégjegyzésre jogosultként megnevezett személy(ek) születési dátumát minden, az eljárásba
ajánlattevőként vagy erőforrást nyújtó szervezetként bevont gazdasági társaság esetében.
15. A gyorsított eljárás indokolása: Az energiapiaci folyamatok alapján olyan mértékű bizonytalanság
és kiszámíthatatlanság alakult ki a villamos energia árával kapcsolatban, amely megköveteli, hogy AK a
lehető legrövidebb idő alatt folytassa le a villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárását,
mivel az eljérás megindítása és a szerződéskötés közötti időszak hossza komoly rizikófaktort jelent. Az
eljárás eredményessége – és adott esetben a rövid ideig fennálló kedvező piaci folyamatok kihasználása –
érdekében alkalmazza AK a gyorsított eljárást.
16. A részajánlat tétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru (villamos
energia) műszaki tartalma egységes jogszabályokban és szabványokban meghatározott, ezért a részekre
bontás termék szinten nem megvalósítható. A beszerzés tárgyát képező áru egységes jellege és a
beszerzés nagyságrendje nem teszi lehetővé, hogy AK gazdasági érdekeinek sérelme nélkül részajánlatok
képezhetők legyenek.
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17. AT nyújtsa be a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) szerinti, érvényben lévő
villamos energia kereskedelmi engedélyét; amennyiben AT villamos energia kereskedelmi engedélye a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elektronikus nyilvántartásában megtalálható, akkor
annak benyújtása nem szükséges, azt AK ellenőrzi.
18. AT az ajánlatban köteles nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt odaítélési
tilalmakkal kapcsolatban.
19. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25174/2022)
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: 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: Sallai Zoltán
Telefon: +36 203878859
E-mail: zsallai2@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sibrik M.-Vak Bottyán u. saroknál alagút felújítás
Hivatkozási szám: EKR000762432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45232140-5
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevőnek a műszaki tartalom és az elkészített engedélyes kiviteli tervek alapján a járható
távhőalagút, és a hozzá kapcsolódó vasbeton aknák építészeti felújítását, valamint a csőalátámasztások cseréjét
kell elvégeznie. A járható alagútban el kell végezni az oldalfalon és a födémen található repedések injektálását,
az alaplemez, valamint a dilatációs hézagok tervszerinti javítását. A vasbeton aknákban a lépcsőlejárók,
és az aknanyaktagok javítása, továbbá új leemelhető födémpanelek gyártása és elhelyezése szükséges. A
terepszint alatti födémnyílások paneles lezárásait felső vízzáró szigeteléssel kell biztosítani. A terepszint feletti
panelfelületeken járható öntött aszfalt burkolat készítendő. Az aknák szellőző felépítményeinek sérült beton
és acél felületei szintén felújítandók. A líra tér födémszerkezetének nagyfokú beázásának megszüntetését
a födémszerkezet külső feltárásával (forgalomtechnikával), és a szigetelés teljes cseréjével bitumenes
lemezszigeteléssel, majd a terület szakszerű helyreállításával kell megoldani. Szükséges továbbá belülről
a födémpanelek illesztéseinek javítása, injektálása. Az oszloplábak és a szellőző falazat korrodált vas- és
betonfelületeinek javítása is szükséges. A jelentős mértékben korrodált gerenda részeken a kengyelezést fúrt,
ragasztott betonacél kengyel beépítésével és korrózió védelemmel kell helyreállítani. A csőtartóbak szerkezetek
beton lábazata és az acél tartóbakok sérültek, nem biztonságosak, cserélendők. A csővezetékek alá új csúszó
csőtámaszokat kell készíteni acél tartóbakkal, vasbeton alapgerendával. A csővezetéken új bilincses csúszó
papucsot szükséges beépíteni. A tartóbakok az acélszerkezet elhelyezése és a vasbeton talpgerenda kibetonozása
és megszilárdulása után lesznek terhelhetők, az új csúszó csőtámaszok ekkor építendők be a helyükre. A lírafej
6. jelű támaszának kiváltása és cseréje csak megfelelően teherbíró és állékony ideiglenes megtámasztásával
történhet meg. A tartóbak acélszerkezete a régi helyére építendő be. A régi tartóbakok acél és beton szerkezetei,
ezt követően bontandók ki! A csővezetékek régi tartóbilincseinek eltávolítása után a korrózióvédelem pótlása és a
hőszigetelés, valamint a védőhéjalás állítandó helyre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 173624772 (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: Sibrik M.-Vak Bottyán u. saroknál alagút felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45232140-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: XIX. Sibrik M. út - Vak Bottyán u. saroknál lévő A002026
(59-2-3900) és A002027 (59-2-3910) jelű aknák közötti járható alagút
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevőnek a műszaki tartalom és az elkészített engedélyes kiviteli tervek alapján a járható
távhőalagút, és a hozzá kapcsolódó vasbeton aknák építészeti felújítását, valamint a csőalátámasztások cseréjét
kell elvégeznie. A járható alagútban el kell végezni az oldalfalon és a födémen található repedések injektálását, az
alaplemez, valamint a dilatációs hézagok tervszerinti javítását.
A vasbeton aknákban a lépcsőlejárók, és az aknanyaktagok javítása, továbbá új leemelhető födémpanelek
gyártása és elhelyezése szükséges. A terepszint alatti födémnyílások paneles lezárásait felső vízzáró szigeteléssel
kell biztosítani. A terepszint feletti panelfelületeken járható öntött aszfalt burkolat készítendő. Az aknák szellőző
felépítményeinek sérült beton és acél felületei szintén felújítandók.
A líra tér födémszerkezetének nagyfokú beázásának megszüntetését a födémszerkezet külső feltárásával
(forgalomtechnikával), és a szigetelés teljes cseréjével bitumenes lemezszigeteléssel, majd a terület szakszerű
helyreállításával kell megoldani. Szükséges továbbá belülről a födémpanelek illesztéseinek javítása, injektálása.
Az oszloplábak és a szellőző falazat korrodált vas- és betonfelületeinek javítása is szükséges. A jelentős
mértékben korrodált gerenda részeken a kengyelezést fúrt, ragasztott betonacél kengyel beépítésével és korrózió
védelemmel kell helyreállítani.
A csőtartóbak szerkezetek beton lábazata és az acél tartóbakok sérültek, nem biztonságosak, cserélendők.
A csővezetékek alá új csúszó csőtámaszokat kell készíteni acél tartóbakkal, vasbeton alapgerendával. A
csővezetéken új bilincses csúszó papucsot szükséges beépíteni. A tartóbakok az acélszerkezet elhelyezése és
a vasbeton talpgerenda kibetonozása és megszilárdulása után lesznek terhelhetők, az új csúszó csőtámaszok
ekkor építendők be a helyükre. A lírafej 6. jelű támaszának kiváltása és cseréje csak megfelelően teherbíró és
állékony ideiglenes megtámasztásával történhet meg. A tartóbak acélszerkezete a régi helyére építendő be.
A régi tartóbakok acél és beton szerkezetei, ezt követően bontandók ki! A csővezetékek régi tartóbilincseinek
eltávolítása után a korrózióvédelem pótlása és a hőszigetelés, valamint a védőhéjalás állítandó helyre.
(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 6. előminősítési szempont 1. bekezdés („MV-TH”) szerinti szakember esetében
előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli - minősítési szempontban előírtakkal
azonos tárgyú - többlettapasztalat (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 10
2 Többlet jótállási idő (egész hónapokban; min. 0 – max. 60) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
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AK a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb a Kbt. 135.§ (7) bek. megfelelő összeg
előlegként történő
kifizetését kérheti a Megrendelőtől.
AK a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. sz. részszámla:
• az általános forgalmi adó nélkül számított átalánydíj 15 %-a.
• A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: a kivitelezés, felújítás 15%-os előrehaladása
esetén.
2. sz. részszámla:
• az általános forgalmi adó nélkül számított átalánydíj 20 %-a.
• A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: a kivitelezés, felújítás 35 %-os előrehaladása
esetén.
3. sz. részszámla:
• az általános forgalmi adó nélkül számított átalánydíj 30 %-a.
• A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: a kivitelezés, felújítás 65 %-os előrehaladása
esetén.
4. sz. részszámla:
• az általános forgalmi adó nélkül számított átalánydíj 15 %-a.
• A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: a kivitelezés, felújítás 80 %-os előrehaladása
esetén.
5. sz. részszámla (végszámla):
• az általános forgalmi adó nélkül számított átalánydíj 20 %-a.
• A teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és jelen
szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése, műszaki megvalósulási
dokumentáció hiánymentes átadása Megrendelő részére. A munkavégzés során használt terület tulajdonosának
hozzájáruló nyilatkozata a műszaki átadás-átvétel lezárásához.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A teljesítési, hibás teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400205-00033592-00000006 számú fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó– kötelezvénnyel.
Teljesítési biztosíték esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási
szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő
pénzügyi intézményhez, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 munkanapon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt
összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.
Hibás teljesítési biztosíték esetén a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási
szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő
pénzügyi intézményhez, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a
jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kötbért
köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a késedelembe esés első napjától számítva a
nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a. A késedelem esetére
kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős hibásan teljesít - ideértve a téves
vagy helytelen minőségi tanúsítvány szolgáltatása esetét is - úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles,
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amelynek mértéke mértéke a hibás teljesítéssel érintett munka nettó vállalkozói díjának 10 %-a. Abban az
esetben, ha a Megrendelő jótállási igénye esetén a Vállalkozó kijavítja vagy kicseréli a hibás szolgáltatást, a kötbér
mértéke 5%..
Meghiúsulási kötbér: A Megrendelő által gyakorolt elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetén, valamint
ha a jelen szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, a Megrendelőt
meghiúsulási kötbér címén a meghiúsult rész nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg illeti meg.
A kötelező jótállás 60 hónap.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 124 - 329510
(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: SZE011211 Rész száma: Elnevezés: Sibrik M.-Vak Bottyán u. saroknál alagút felújítás
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:
2022/11/17 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68978418
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173624772
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: MV-TH felelős műszaki
vezetői részfeladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő neve: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1117 Budapest
Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószám: 25873982-4-43
2. Ajánlattevő neve: TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. Székhelye: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond Út 34.
Adószám: 12067541-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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 Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25035/2022)
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 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): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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: Személyi sugárkapuk funkcióbővítése
Hivatkozási szám: EKR000978952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38341000-7

389
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Paksi Atomerőműben jelenleg üzemelő 24 db ARGOS típusú személyi sugárkapukat 2014. és 2015. években
szállították és a beüzemelésük a 2016. és 2017. években történt.
A Paksi Atomerőműben üzemelő 24 db ARGOS típusú személyi sugárkapú feladata a munkavállalók felületi
sugárszennyezettségének a mérése. A nemzetközi gyakorlattal összhangban az ellenőrzött zónában a zuhanyzók
után elhelyezkedő, összesen 8 db személyi sugárkaput alkalmassá kell tenni előzetes belső sugárterhelés előzetes
detektálására. Ezen új funkció a személyi sugárkapukba történő gamma sugárzást mérő detektorok telepítésével
és hozzá tartozó ólom árnyékolások beépítésével valósítható meg.
Fix terjedelem: 24 db ARGOS típusú (ezen belül 18 db ARGOS 5PB típusú és 6 db ARGOS 1PB típusú) személyi
sugárkapuhoz 1-1 db (összesen 24 db) belépőkártya-olvasó szállítása, a sugárkapukra történő felszerelése és
üzembe helyezése, a 18 db ARGOS 5PB típusú személyi sugárkapu közül 8 db személyi sugárkapuhoz 1-1 készlet
(összesen 8 készlet) gamma sugárzást mérő detektor és 1-1 garnitúra (összesen 8 garnitúra) ólomárnyékolás
szállítása, azok a sugárkapukba történő beépítése, továbbá a gamma detektorok kalibrálásához szükséges
sugárforrás szállítása, valamint a személyi sugárkapukat üzemeltető, karbantartó és kalibráló személyzet oktatása.
A belépőkártya-olvasóval, valamint a gamma sugárzást mérő detektorral és ólomárnyékolással bővített személyi
sugárkapukat üzembe kell helyezni.
Opcionális terjedelem: Mind a belépőkártya-olvasó üzembe helyezését, mind a gamma sugárzást mérő
detektorok üzembe helyezését követő 14 naptári napig tartó próbaüzem során a Vállakozónak biztosítania kell 1
fő szervíz mérnök rendelkezésre állását maximum 12 mérnöknap terjedelemben, mely időszak alatt a Megrendelő
kérheti a szerviz mérnök műszaki támogatását.
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH. rendelet 34. § alapján az ARGOS típusú személyi sugárkapuk az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. által meghatározott Atomerőművi Biztonsági Osztályba Sorolása ABOS 3.
A detektorokra, ólomárnyékolásra, kártyaolvasókra vonatkozó részletes műszaki követelményeket, valamint a
személyi sugárkapuk helyét, elhelyezkedését, a két sugárkapu-típus (ARGOS 5PB és ARGOS 1 PB) méreteit, és a
darabszámot a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) részletesen tartalmazza.
Műszaki minimumkövetelmények, melyekről az ajánlatkérő (AK) nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) szerint, további
részeletek a Közbeszerzési dokumentum(KD) IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata” pont)
Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy:
- a gamma sugárzást mérő detektorok érzékelőinek anyaga 5,1 cm vastagságú plasztik szcintillátor és a minimális
felülete 6000 cm2, ,minden egyes szcintillátort egy-egy fotoelektron sokszorozó csővel (PMT) és a hozzá tartozó
elektronikával felszerelt, a KML 1. „A gamma sugárzást mérő detektorokra vonatkozó követelmények” pontjának
2) alpontja szerint,
- Az ólom árnyékolás sugárkapunként 60 db tömbből felépített, az ólom árnyékolás vastagsága: 25,4 mm, az
árnyékoló fal minimális felülete 18 000 cm2,a KML 2. „Az ólomárnyékolásra vonatkozó követelmények” pontjának
2) alpontja szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Személyi sugárkapuk funkcióbővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38341000-7

További tárgyak:
30233300-4
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:
A Paksi Atomerőműben jelenleg üzemelő 24 db ARGOS típusú személyi sugárkapukat 2014. és 2015. években
szállították és a beüzemelésük a 2016. és 2017. években történt.
A Paksi Atomerőműben üzemelő 24 db ARGOS típusú személyi sugárkapú feladata a munkavállalók felületi
sugárszennyezettségének a mérése. A nemzetközi gyakorlattal összhangban az ellenőrzött zónában a zuhanyzók
után elhelyezkedő, összesen 8 db személyi sugárkaput alkalmassá kell tenni előzetes belső sugárterhelés előzetes
detektálására. Ezen új funkció a személyi sugárkapukba történő gamma sugárzást mérő detektorok telepítésével
és hozzá tartozó ólom árnyékolások beépítésével valósítható meg.
Fix terjedelem: 24 db ARGOS típusú (ezen belül 18 db ARGOS 5PB típusú és 6 db ARGOS 1PB típusú) személyi
sugárkapuhoz 1-1 db (összesen 24 db) belépőkártya-olvasó szállítása, a sugárkapukra történő felszerelése és
üzembe helyezése, a 18 db ARGOS 5PB típusú személyi sugárkapu közül 8 db személyi sugárkapuhoz 1-1 készlet
(összesen 8 készlet) gamma sugárzást mérő detektor és 1-1 garnitúra (összesen 8 garnitúra) ólomárnyékolás
szállítása, azok a sugárkapukba történő beépítése, továbbá a gamma detektorok kalibrálásához szükséges
sugárforrás szállítása, valamint a személyi sugárkapukat üzemeltető, karbantartó és kalibráló személyzet oktatása.
A belépőkártya-olvasóval, valamint a gamma sugárzást mérő detektorral és ólomárnyékolással bővített személyi
sugárkapukat üzembe kell helyezni.
Opcionális terjedelem: Mind a belépőkártya-olvasó üzembe helyezését, mind a gamma sugárzást mérő
detektorok üzembe helyezését követő 14 naptári napig tartó próbaüzem során a Vállakozónak biztosítania kell 1
fő szervíz mérnök rendelkezésre állását maximum 12 mérnöknap terjedelemben, mely időszak alatt a Megrendelő
kérheti a szerviz mérnök műszaki támogatását.
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH. rendelet 34. § alapján az ARGOS típusú személyi sugárkapuk az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. által meghatározott Atomerőművi Biztonsági Osztályba Sorolása ABOS 3.
A detektorokra, ólomárnyékolásra, kártyaolvasókra vonatkozó részletes műszaki követelményeket, valamint a
személyi sugárkapuk helyét, elhelyezkedését, a két sugárkapu-típus (ARGOS 5PB és ARGOS 1 PB) méreteit, és a
darabszámot a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) részletesen tartalmazza.
Műszaki minimumkövetelmények, melyekről az ajánlatkérő (AK) nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) szerint, további
részeletek a Közbeszerzési dokumentum(KD) IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata” pont)
Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy:
- a gamma sugárzást mérő detektorok érzékelőinek anyaga 5,1 cm vastagságú plasztik szcintillátor és a minimális
felülete 6000 cm2, ,minden egyes szcintillátort egy-egy fotoelektron sokszorozó csővel (PMT) és a hozzá tartozó
elektronikával felszerelt, a KML 1. „A gamma sugárzást mérő detektorokra vonatkozó követelmények” pontjának
2) alpontja szerint,
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- Az ólom árnyékolás sugárkapunként 60 db tömbből felépített, az ólom árnyékolás vastagsága: 25,4 mm, az
árnyékoló fal minimális felülete 18 000 cm2,a KML 2. „Az ólomárnyékolásra vonatkozó követelmények” pontjának
2) alpontja szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A gamma detektor és ólomárnyékolás beépítését és üzembe helyezését
követően – a sikeres próbaüzemet lezáró jegyzőkönyv keltétől számított - vállalt jótállási időszak
hónapban megadva (minimum 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Vállalkozó 1 fő szerviz mérnökének rendelkezésre állása a bővített sugárkapuk
üzembe helyezését követő próbaüzemek ideje alatt. Amennyiben a Megrendelő erre igény tart, maximum
12 mérnöknap terjedelemben kérheti a szerviz mérnök műszaki támogatását de. 8:00–du. 16:00-ig terjedő
időszakban, a Szerződésben meghatározott 14 naptári napig tartó próbaüzemek során. A megrendelői
igény függvényében a műszaki támogatás telefonon vagy helyszínen történik.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 VI.3) További információk folytatása
10.1.2 Az ólom árnyékolást kapunként 60 db tömbből kell felépíteni, az ólom árnyékolás vastagságának 25,4 mmnek kell lennie, és az árnyékoló fal minimális felülete 18 000 cm2-nek kell lennie a KML 2. „Az ólomárnyékolásra
vonatkozó követelmények” pontjának 2) alpontja szerint.
Az ajánlattevőnek ajánlatában külön nyilatkozatot kell benyújtania a műszaki minimumkövetelménynek való
megfelelőségről a KML 1. pontjának „A gamma sugárzást mérő detektorokra vonatkozó követelmények” 2)
alpontjára és a KML 1. pontjának „Az ólomárnyékolásra vonatkozó követelmények” 2) alpontjára vonatkozóan.
Az ajánlattevő műszaki-szakmai ajánlatának – a műszaki minimumkövetelményeken túl - legalább az alábbi
információkat kell tartalmaznia:
• Ártáblázatot (eszközökre, szolgáltatásokra),
• A személyi sugárkapuk bővítésének terjedelmébe tartozó leszállítandó eszközökre (gamma detektorok,
kártyaolvasók és ólomárnyékolások) vonatkozóan: műszaki dokumentáció, mely minimálisan az alábbi adatokat,
dokumentumokat tartalmazza:
- a leszállítandó termékek által ellátott feladatot,
- az üzemeltetés feltételeire és korlátjaira vonatkozó előírásokat,
- a leszállítandó termékek felépítését, méretezett rajzait (rögzítési pontok, súlyadatok, teljesítmény igények,
méréstartományok, stb.),
- a leszállítandó termékek (gamma detektor, kártyaolvasó) általános működési leírását,
- gépkönyvet (gamma detektor, kártyaolvasó), benne a berendezések előzetes kezelési leírását, előzetes
karbantartási leírását, előzetes kalibrálási leírását,
- a kalibráló sugárforrás izotóp összetételét, aktivitását,
- a gamma detektorokra vonatkozóan a detektorok típusát, mérési elvét,
- a gamma detektorok esetében az alkalmazott háttér kompenzáció elvét,
- a kimutatási határ változását a háttér függvényében,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

393

- a beépített gamma detektorokkal bővített személyi sugárkapuknak a Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály által elvégzett vagy elfogadott kiegészítő típusvizsgálatának
dokumentumát.
A műszaki dokumentáció dokumentumait és adatokat magyar nyelven kell benyújtani.
11. A nukleáris minősítési eljárással kapcsolatos információk
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a nukleáris minősítés megszerzésére irányuló minősítési
eljárás időtartama a minősítési kérelem kézhezvételétől számítva átlagosan 20 munkanap, ezért ha a gazdasági
szereplő nem rendelkezik az előírt nukleáris minősítéssel, az ajánlattevő a minősítés megindítására vonatkozó
kérelmét legkésőbb az ajánlatával együtt nyújtsa be.
12. Kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás:
Az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozva – igény esetén - helyszíni bejárással
egybekötött konzultációt tart, melynek pontos időpontjáról az ajánlattételi felhívásban ad tájékoztatást. helyszín:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., F2 Porta.
Az ajánlatkérő ezúton is felhívja a GSZ figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok kiegészítésének kizárólag
az írásban feltett kérdésekre ajánlatkérő által írásban adott választ tekinti.
A konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében az ajánlatkérő megkéri az érdeklődő GSZ-t,
hogy a felmerült kérdéseiket legkésőbb a konzultáció napját megelőző 3. munkanapon, írásban (pdf és Word
formátumban is) juttassák el az ajánlatkérőhöz. A konzultációt követően kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a
szerint továbbra is kérhető.
A helyszíni bejáráson és a konzultáción való részvétel esetén a Paksi Atomerőmű üzemi területére történő belépés
biztosításához a belépést legalább 5 munkanappal megelőzően a következő adatokat kell megküldeni EKR-en
keresztül az ajánlatkérő részére a személy neve (vezeték- és utónév), születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve,
útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma, munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. A helyszíni
bejáráson és a konzultáción az érdeklődő GSZ maximum 4 fővel vehet részt.
13. AK a Kbt. 87. § (6) bekezdésre tekintettel jelen eljárásban fenntartja annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok
beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást.
14. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a KD-ban
meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlatot teszi.
15. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
16. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt az AK 30 naptári napot ért, melyet a tárgyalásos eljárásra tekintettel a
végleges ajánlat benyújtásának időpontjától kell számítani.
17. AK a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
18. 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).
19. AK a Kbt. 2. §-a szerinti alapelveknek és a Kbt. 88. § (6) bekezdésben előírtaknak való megfelelés céljából
tájékoztatja a GSZ-eket, hogy - a szerződéses minimumkövetelményeket kivéve – az alábbi szerződéses
feltételekről (de nem kizárólagosan ezekről a feltételekről) lehetséges tárgyalni azzal, hogy a felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok szerződéstervezete az ajánlatkérő által javasolt feltételeket tartalmazza: felelősségi
rendelkezések (pl. felelősségkorlátozás, annak mértéke, kötbérfeltételek), fizetési feltételek (pl. szerződés
pénzneme), szerződés felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsolatos feltételek, határidők, dokumentumok
elkészítésével kapcsolatos feltételek.
20. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a
Ptk. rendelkezései irányadóak.
Folytatás a II.2.9 pontban -VI.3. pont információinak folytatása
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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 160 - 457595
(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: Személyi sugárkapuk funkcióbővítése
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 - 017440 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 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)
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( 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 következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést [Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pont].;
A részvételi határidőre (2022.09.19., 12 óra 00 perc) 1 (egy) gazdasági szereplő, a Canberra-Packard
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Pannonhalmi Út 35/a) nyújtott be részvételi jelentkezést.
Adószáma: 10925832243
Az ajánlatkérő - korrigendum közzétételével - az eljárást megindító felhívásban (részvételi felhívás)
rögzítette, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (2) bek. e) pontja alapján „az
ajánlatkérő 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”.
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a bontást követően – a Kbt. 2. § (7) bekezdését is figyelembe véve
- mellőzte a Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott részvételi jelentkezés
bírálatát, tekintettel arra, hogy a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában előírtak alapján a részvételi jelentkezés
bírálata nélkül is megállapítható az eredménytelenség.
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:
2022/11/21 (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)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
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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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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24954/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
Telefon: +36 707027187
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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: Alacsonypadl. városi, 3tg., csuklós autóbuszok
Hivatkozási szám: EKR001720642021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34121000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új, városi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/I. osztályú) autóbuszok beszerzése
A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 10 db autóbusz
M3 járműkategória alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett
legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.
A járműkategória alábontása alatt (M3/I): a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107.
számú előírása szerint „I. osztály”: álló utasok számára kialakított területekkel rendelkező járművek, lehetővé téve a
gyakori utasmozgást.
Opciós mennyiség: 1 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó
oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a
diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)
A szoftverkövetés időtartama: a diagnosztikai eszköz vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától
és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (azaz a diagnosztikai eszközre vonatkozó jótállási időszak
végéig)
AK szoftverkövetés alatt a következőket érti: A diagnosztikai eszközhöz kapcsolódó szoftverkövetés,
szoftverfrissítés biztosítása, licence jogosultság megszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása.
Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a szoftverkövetés időtartama alatt, az adott hét munkanapjain, munkaidőben
(6-14) Ajánlattevő biztosítson telefonos elérhetőséget (helpdesk-et) az esetlegesen felmerülő problémák,
kérdések mielőbbi megoldása okán.
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: Alacsonypadl. városi, 3tg., csuklós autóbuszok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új, városi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/I. osztályú) autóbuszok beszerzése
A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 10 db autóbusz
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A műszaki követelmények alapján ajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély
szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.
Az alacsony padló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel
minden utas ajtónál (az ajtók között teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm.
Eltérés csak a hajtott tengely környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1.200 mm távolságig, a
csuklószerkezet középvonalától előre és hátra 2.000 mm távolságig megengedett.
A megajánlott autóbuszoknak diesel üzeműeknek kell lenniük és legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású
motorral kell rendelkezniük.
Az Ajánlatkérés új autóbuszokra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszokat érvényes magyarországi
műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának
tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas”
bejegyzést, illetve a „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzést is.
Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel (5/1990
(IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza).
Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű
oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz
működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő az autóbuszok egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás
biztosítása.
Opció:
A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 1 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához
kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a
diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)
Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás
és jótállás biztosítása.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy
mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes
mennyiségét lehívni.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2. Autóbuszok szállításának ütemezése 5
x Költség kritérium – 1 1. Szűkített élettartamköltség 95
Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 1 db, valamint a diagnosztikai
eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai
eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24
hónapra)
Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti
oktatás és jótállás biztosítása.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben
igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai
eszközök teljes mennyiségét lehívni.
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:
1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.
2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő
megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 12 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.
3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított
max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai
eszköz átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad
(mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszköz tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz
tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközt is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott
autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 002 - 004011
(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: Alacsonypadl. városi, 3tg., csuklós autóbuszok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026302 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
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● 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].;
Tárgyi eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő
szerződéskötéshez.
Indokolás:
A Kbt. 70. § (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti:
„Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló
döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok bírálatának hiányában
is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. Ha az
ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem
élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja
szerint.”
Tárgyi előterjesztés mellékletét képező fedezetigazolás rögzíti tárgyi közbeszerzési eljárás költségvetését.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak tekintetében rögzíti, hogy a hivatkozott (és az EKR
rendszerbe is felcsatolt) melléklettel igazolta a rendelkezésre álló fedezet összegét, amelynek mértéke
nettó 1.102.500.00,-Ft. Ezen összeg nem elegendő a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő
(Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş ajánlattevő) által megajánlott 10 db autóbusz nettó ajánlati
árának fedezetére (nettó 1.185.645.600,00,-Ft). Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy az eljárás a Kbt. 53. §
(5) bekezdése alapján feltételesen került megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az autóbuszok
finanszírozását 90%-ban beruházási hitelből valósítja meg, melyre tekintettel a Gst. 8. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet jóváhagyására nyújt be a Pénzügyminiszter felé kérelmet.
Ajánlatkérő fentiekre tekintettel jogszerűen nyilváníthatja eredménytelenné a közbeszerzési eljárást.
Az eljárás eredménytelenségéről szóló döntés meghozatala: 2022. november 15.
Ajánlattevők
1.
Ajánlattevő neve: Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1133 Budapest Kárpát Utca 21.
Adószáma: 12938713-2-41
2.
Ajánlattevő neve: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş
Székhelye: 34854 İstanbul Maltepe Aydinevler Mahallesi Saygı Caddesi No:58
Adószáma: 6490018272 (HÉA-azonosítószám)
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: 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:
2022/11/21 (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)
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
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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
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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A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (25191/2022)
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: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aksd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aksd.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Automata ipari bálázó berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001569812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db. automata függőleges kötözésű, automatikus csatorna állítású rendszerrel ellátott ipari
bálázó berendezés gyártása, leszállítása és telepítése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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 - 022707 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 206 - 587164
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
2. Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál ((kW/tonna/óra) (min. 4,667 kW/
tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra)
Helyesen:
2. Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál (kW/tonna/óra) (min. 4,667 kW/
tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra)
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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
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A következő helyett:
3. A préselési erő többlete a minimálisan előírt 150 tonna fölött (min. 0 tonna, maximum 10 tonna)
Helyesen:
3. A préselési erő többlete a minimálisan előírt 150 tonna fölött (min. 0 tonna, maximum 10 tonna)
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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozószabályai irányadóak. Az ajánlattétel, a
szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: EUR.
A kifizetés ütemezése: 30 % megrendeléskor előlegként, 60 % a gyártás készre-jelentésekor, szállítás előtt,
10 % a telepítést és a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása után 30 napos fizetési határidővel történik.
Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a Ptk. szerinti jegybanki alapkamatot felszámítani.
Ha az Ajánlatkérő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával vagy annak bármely mellékletével
összefüggésben, úgy Ajánlatkérő köteles a kifogásolt dokumentumo(ka)t kézhezvételtől számított
10 napon belül visszajuttatni az Ajánlattevőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált
dokumentum(ok) vevő általi kézhezvételétől kell számítani.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás (szállítólevél) alapján szabályszerűen kiállított számla ellenében
fizet. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani,
majd Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok
rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a számlát – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szabályok szerint – annak igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki utófinanszírozással.
A kifizetés egyösszegben, a munkagép leszállítását és sikeres átadás-átvételét követően, 30 naptári nap
fizetési határidővel történik, Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a Ptk. szerinti jegybanki kamatot
felszámítani.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. A szállítólevél az átvételkor kerül
aláírásra, a teljesítés akkor kerül elismerésre.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
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A számla összegének az Ajánlatkérő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Ajánlattevőnek.
Szállító késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér: nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a szerződés szerinti érték 15%-a a
szerződéskötéstől a termék leszállításáig. A 2. számú melléklet szerinti tevékenységek vállalt átfutási ideje
(15 munkanap) túllépése esetén érvényesíthető késedelmi kötbér mértéke nettó ellenszolgáltatás 0,5 %a/nap, de legfeljebb a szerződés szerinti érték 5%-a. A 2. számú melléklet szerinti tevékenységek vállalt
átfutási idejének (15 munkanap) 20 napot meghaladó túllépése esetén a Vevő elállhat a szerződéstől,
illetve meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Eladó által leszállított áru nem teljeskörűen képes teljesíteni az
előírt műszaki paramétereket, úgy a Vevő döntése szerint megtagadhatja az átvételt és meghiúsulási
kötbért érvényesíthet, vagy átveszi berendezést de a jólteljesítési biztosíték összegét visszatarthatja. Az
Eladó nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének
megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése
bizonyíthatóan az Eladónak felróható okból következik be, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek mértéke: a teljes nettó szállítási díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő jogosult
azonnali hatállyal felmondani az adásvételi szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.
Teljesítési biztosíték: Eladó a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a
szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújt az Vevő részére. A
teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a teljesítés befejezésének
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely az áru átadás-átvétele lezárásának napja. A teljesítési
biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint a szerződő fél választása szerFint.
Folyt. 3.2.1
Helyesen:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozószabályai irányadóak. Az ajánlattétel, a
szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: EUR.
A kifizetés ütemezése: 30 % megrendeléskor előlegként, 60 % a gyártás készre-jelentésekor, szállítás előtt,
10 % a telepítést és a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatása után 30 napos fizetési határidővel történik.
Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a Ptk. szerinti jegybanki alapkamatot felszámítani.
Ha az Ajánlatkérő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával vagy annak bármely mellékletével
összefüggésben, úgy Ajánlatkérő köteles a kifogásolt dokumentumo(ka)t kézhezvételtől számított
10 napon belül visszajuttatni az Ajánlattevőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált
dokumentum(ok) vevő általi kézhezvételétől kell számítani.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás (szállítólevél) alapján szabályszerűen kiállított számla ellenében
fizet. Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani,
majd Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok
rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a számlát – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szabályok szerint – annak igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki utófinanszírozással.
A kifizetés egyösszegben, a munkagép leszállítását és sikeres átadás-átvételét követően, 30 naptári nap
fizetési határidővel történik, Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a Ptk. szerinti jegybanki kamatot
felszámítani.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. A szállítólevél az átvételkor kerül
aláírásra, a teljesítés akkor kerül elismerésre.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A számla összegének az Ajánlatkérő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Ajánlattevőnek.
Szállító késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.
Késedelmi kötbér: nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a szerződés szerinti érték 15%-a
szerződéskötéstől számított 18 hetet követően a termék leszállításáig érvényesíthető. A 2. számú melléklet
szerinti tevékenységek vállalt átfutási ideje (15 munkanap) túllépése esetén érvényesíthető késedelmi
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kötbér mértéke nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap, de legfeljebb a szerződés szerinti érték 5%-a. A 2.
számú melléklet szerinti tevékenységek vállalt átfutási idejének (15 munkanap) 20 napot meghaladó
túllépése esetén a Vevő elállhat a szerződéstől, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Eladó által leszállított áru nem teljeskörűen képes teljesíteni az
előírt műszaki paramétereket, úgy a Vevő döntése szerint megtagadhatja az átvételt és meghiúsulási
kötbért érvényesíthet, vagy átveszi berendezést de a jólteljesítési biztosíték összegét visszatarthatja. Az
Eladó nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének
megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése
bizonyíthatóan az Eladónak felróható okból következik be, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult,
melynek mértéke: a teljes nettó szállítási díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő jogosult
azonnali hatállyal felmondani az adásvételi szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.
Teljesítési biztosíték: Eladó a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a
szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot nyújt az Vevő
részére. A teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a szerződés
hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint a szerződő fél választása szerint...
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból
a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy szolgáltatásnak tekintendő, mivel
egy darab bálázó gép beszerzése történik meg, ezért nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre
történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgyát képező bálázógép részekre bontása technológiailag
nem lehetséges. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos
más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása egy darab gép esetén. A részekre történő ajánlattétel ellentétes
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lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony
felhasználásának követelményével is.
Az ajánlatok az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kerül elbírálásra.
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti).
A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
1. Nettó egyösszegű vételár EUR (Súlyszám: ) 70
Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb nettó egyösszegű vételárat tartalmazó
(legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez
viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = Alegjobb / Avizsgált X (Pmax – Pmin) + Pmin ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál (kW/tonna/óra) (min. 4,667 kW/
tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra) súlyszám: 10
A 2. számú értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott bálázógép
Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál hány kW/tonna/óra. (min.
4,667 kW/tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra). Alegalacsonyabb vállalás esetén adott pontszám:
10. Amennyiben ajánlattevő a magasabb értéket vállalja, az adott pontszám: 0 pont. Az ajánlat
Felolvasólapján a 2. számú értékelési részszempont tekintetében a vállalás megadása szükséges.
Az alacsonyabb érték a legkedvezőbb.
P = (Avizsgált – Aelvi legrosszabb) / (Aelvi legjobb - Aelvi legrosszabb) X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Aelvi legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték,
amire a maximális pontszámot adja (4,667 kW/tonna/óra)
Aelvi legrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (5,925 kW/tonna/óra)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési részszempont tekintetében azt jelenti, hogy az egységnyi mennyiség feldolgozásához
mennyi energiát használ fel a bálázógép, itt a kevesebb (kisebb) érték a kedvezőbb.
A megajánlást a szakmai ajánlat keretében a kiadott 1.sz. melléklet szerinti műszaki táblázat „B”
oszlopának kitöltésével tartalmazza az ajánlat, és abból számítja ki Ajánlatkérő.
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a
legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. számú értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése
érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz.
3. A préselési erő többlete a minimálisan előírt 150 tonna fölött (min. 0 tonna, maximum 10 tonna)
súlyszám: 20
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A 3. számú értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott munkagép
préselési erő többlete minimálisan előírt 150 tonna fölött maximum 10 tonna lehet. A maximális vállalás
esetén adott pontszám: 10. Amennyiben ajánlattevő nem vállalja ezt, az adott pontszám: 0 pont. Az ajánlat
Felolvasólapján a 3. számú értékelési részszempont tekintetében „0” vagy „10” megadása szükséges.
A magasabb érték a legkedvezőbb.
A megajánlást a szakmai ajánlat keretében a kiadott 1.sz. melléklet szerinti műszaki táblázat „B”
oszlopának kitöltésével tartalmazza az ajánlat.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó EUR értékben
kell megadnia. Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a
ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás.
3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás.
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes
regisztrációt (EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az
általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
Folytatás a III.1.2. pontba.
Helyesen:
A III.2.2. folytatása: ...a szerződő fél választása szerint....
A 2015. évi CXLIII. törvény 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból
a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a részekre történő ajánlattételt.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén, vagyis egy szolgáltatásnak tekintendő, mivel
egy darab bálázó gép beszerzése történik meg, ezért nem tartja célszerűnek Ajánlatkérő a részekre
történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgyát képező bálázógép részekre bontása technológiailag
nem lehetséges. Tekintettel a gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos
más szempontok figyelembe vételére, nem ésszerű jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel lehetőségének biztosítása egy darab gép esetén. A részekre történő ajánlattétel ellentétes
lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony
felhasználásának követelményével is.
Az ajánlatok az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kerül elbírálásra.
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti).
A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
1. Nettó egyösszegű vételár EUR (Súlyszám: 70)
Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb nettó egyösszegű vételárat tartalmazó
(legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez
viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = Alegjobb / Avizsgált X (Pmax – Pmin) + Pmin ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál (kW/tonna/óra) (min. 4,667 kW/
tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra) súlyszám: 10
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A 2. számú értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott bálázógép
Hidraulika szivattyúk fajlagos teljesítménye 35 kg/m3 fajsúlyú kartonnál hány kW/tonna/óra (min. 4,667
kW/tonna/óra, max. 5,925 kW/tonna/óra). A 2. számú értékelési részszempont esetén a 4,667 kW/tonna/
óra megajánlás, mint legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális bírálati pontszámot, az ennél magasabb
értékű megajánlás ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontszámot kap.
A pontszámok a fordított arányosítás módszerével az alábbi képlet alkalmazásával kerülnek
meghatározásra.
Az alacsonyabb érték a legkedvezőbb.
P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire
a maximális pontszámot adja (4,667 kW/tonna/óra)
Alegrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb
érték, amire a minimális pontszámot adja (5,925 kW/tonna/óra)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek
felszorzásra.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok
közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a
legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. számú értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése
érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz.
3. A préselési erő többlete a minimálisan előírt 150 tonna fölött (min. 0 tonna, maximum 10 tonna)
súlyszám: 20
A 3. számú értékelési részszempont körében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a megajánlott munkagép
préselési erő többlete minimálisan előírt 150 tonna fölött maximum 10 tonna lehet. A maximális vállalás
esetén adott pontszám: 10.
A 3. számú értékelési részszempont esetén a 10 tonna megajánlás, mint legkedvezőbb megajánlás kapja
a maximális bírálati pontszámot, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás ehhez viszonyítva arányosan
kevesebb pontszámot kap.
Az ajánlat Felolvasólapján a 3. számú értékelési részszempont tekintetében 0 -10 tonna közötti érték
megadása szükséges.
A magasabb érték a legkedvezőbb.
A megajánlást a szakmai ajánlat keretében a kiadott 1.sz. melléklet szerinti műszaki táblázat „B”
oszlopának kitöltésével tartalmazza az ajánlat.
A pontszámot ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Az ajánlatkérő a pontszámokat-törtek esetén- két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a
ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás.
3. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás.
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes
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regisztrációt (EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése) követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az
általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
Folytatás a III.1.2. pontba.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az Ajánlattételi felhívás mellett egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerültek, azonban
érdemi változtatás nem történt, ezek kiegészítő információk, melyek a pontosítás érdekében kerültek
megadásra.
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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Klebelsberg Központ (25152/2022)
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 – építés 9 részben (1539)
Hivatkozási szám: EKR001635232022
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:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben”
1. rész: Dél-Alföldi régió
2. rész: Dél-Dunántúli régió 1.
3. rész: Dél-Dunántúli régió 2.
4. rész: Észak-Alföldi régió 1.
5. rész: Észak-Alföldi régió 2.
6. rész: Észak-Magyarországi régió 1.
7. rész: Észak-Magyarországi régió 2.
8. rész: Közép-Dunántúli régió
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9. rész: Nyugat-Dunántúli régió
A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen
jelen felhívás II.2.4) pontjaiban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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 - 023193 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 209 - 593101
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/25 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
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Dátum: 2022/11/30 (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 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az T. Gazdasági Szereplőket, hogy a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítja – figyelemmel arra, hogy a beérkező kiegészítő tájékoztatásokat
nem tudja határidőben megadni - a korrigendumban foglaltak szerint. Egyéb közbeszerzési
dokumentumok és rendelkezések 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
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (25024/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra főelőadó
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KLDO laborképesség biztosítása III.
Hivatkozási szám: EKR000052252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33694000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KLDO laborképességének biztosítása érdekében 2, azaz kettő évre történő keretmegállapodás megkötése a Kbt.
105. § (1) bekezdés a) pontja alapján 32 részajánlati körben.
. A beszerzés tárgyát klinikai kémia, immunkémia, hematológia és hemosztaziológia vegyszerek, reagensek, és
fogyóanyag szakanyagok beszerzése képezi, melyek megrendelése az adott rész szerinti keretösszeg erejéig
történik. Amennyiben a keretösszeg nem merül ki úgy a keretmegállapodás 12 hónappal meghosszabbodik.
A teljesítés helye (szállítás helye) a fogyóanyagok és műszerkihelyezés esetén változó, ezért ezeknek az
ismertetésére részajánlati körönként kerül sor. Ajánlatkérő vállalja a teljes keretösszeg kimerítését valamennyi
részajánlati kör esetében.
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Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a Kbt. 56. § alapján a KKD-ban rögzítettek szerint biztosítja, az ajánlati felhívás
TED-en történő közzététele napja (T. nap) követő 5. munkanapon a székhely tekintetében T +5. munkanap
10:00 - 12.00 óra közötti; a Podmaniczky utcai telephely tekintetében T +5. munkanap 13:00 - 15.00 óra között.
Ajánlatkérő a helyszíni bejáráshoz alaprajzokat biztosít. A járványügyi szabályok betartása a helyszínbejárás során
kötelező. Ennek elmulasztása az Ajánlattevő felelősségét terheli.
Az ajánlat részét kell képeznie:
- Az éves mérésszámok teljesítéséhez szükséges reagens/vegyszer szakanyagok felsorolása táblázatos formában,
- Kereskedelmi ajánlat (csatolt minta szerint),- szakmai ajánlat
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminta), - szakmai ajánlat
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminta),
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet szerinti nyilatkozat (Iratminta).
Ajánlatkérő képességet kíván beszerezni. A műszaki követelményekben megfogalmazásra került a képesség
az éves mérésszámok feltüntetésével. Az éves mérésszámnak megfelelően szükséges beadni egy cikklistát,
mely tartalmazza azon termékeket, melyek felhasználásával elérhető az éves mérésszámban feltüntetett
vizsgálatszám. Azonban ajánlatkérő ki kívánja kötni, hogy amennyiben ajánlattevő az éves mérésszám eléréséhez
1 darab terméket kíván megajánlani (mert csak egyet kell használni évente), de ezen terméket 100 darab/
doboz kiszerelésben - nem bontható kiszerelésben -tudja biztosítani, abban az esetben a kiszerelést és annak
ellenértékét kell feltüntetnie a szakmai ajánlatában.
Szakmai ajánlatként Ajánlattevő csatolja a kereskedelmi árajánlatát excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
A kereskedelmi árajánlat tartalmazza a Termék megnevezését, a Termék cikkszámát, "Termék legkisebb – szállítás
alkalmával nem bontható – kiszerelési egységének jellemzőit (darab/kiszerelési egység, flakon/milliliter, stb)"
"Mennyiséget(Vizsgálatszám biztosításához szükséges mennyiségi adat. Hány ddoboz kell az adott termékből
megrendelni, hogy a vizsgálatszám biztosított legyen?)" , "Nettó egyégárat HUF(a Termék legkisebb – szállítás
alkalmával nem bontható – kiszerelési egységének nettó ellenértéke)" "Bruttó egyégárat HUF (a Termék legkisebb
– szállítás alkalmával nem bontható – kiszerelési egységének bruttó ellenértéke)" ÁFA tartalmat (%) "Havi nettó
bérleti díjat, HUF (Kizárólag gépbérlet esetén)" "Havi bruttó bérleti díj, HUF
(Kizárólag gépbérlet esetén)"
A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. (További információ: A Közbeszerzési
Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a hiánypótlás szabályairól (2021. július 5.))
Az ajánlat keretében Ajánlatevő csatolja a kitöltött műszaki specifikáció táblázatot excel és cégszerűen aláírt pdf
formában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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 - 22236 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 204 - 578160
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/18 (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
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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:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKRben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az
ajánlattételi határidő lejártáig. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő
AT regisztráció.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Elektronikus űrlapon:
- Felolvasólap,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében az ajánlattevő nyújtja be az EEKDt,
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Kereskedelmi ajánlat,
- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (iratminta),
- a felhívás II.2.4). pontjában előírt nyilatkozatok.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges,
valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK hivatkozik a
Kbt. 41/A. § (2) bekezdésére (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
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12. AK a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételt a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban
határozta meg.
13. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14. ATnek a kereskedelmi táblában valamennyi árelemet (egységárat, összárat, bérleti díjat), valamint a
nettó összárat a felolvasólapon egész számmal kell megadnia.
15. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
16. Ajánlatkérő jelen eljárásban a részekre történő ajánlattételi lehetőséget nem korlátozza.
17. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Derzsényi Attila lajstromszám: 00197
18. Adatvédelmi útmutató elérhető az alább ismertetett linken:
https://www.mhek.hu/kozbeszerzes.html
19. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
19. A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi
származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión
kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást
a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A Kbt. 74. § (2) bekezdéssel összhangban
az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt , aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
[2. § (5) bekezdés. (KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31- A Közbeszerzési Hatóság keretében működő
Tanács útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi
szerződéseiről) Ajánlatkérő az ettől eltérő megajánlást, vagy alternatív ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja.
20 Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló
rendeletét [A Tanács
(EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról], amellyel tilalmat vezetnek be az
Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó
egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. AT részéről nyilatkozat benyújtása kötelező. AT
bővebb információt az alábbi linken talál: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552
Helyesen:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKRben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az
ajánlattételi határidő lejártáig. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő
AT regisztráció.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Elektronikus űrlapon:
- Felolvasólap,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében az ajánlattevő nyújtja be az EEKDt,
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
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- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Kereskedelmi ajánlat,
- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (iratminta),
- a felhívás II.2.4). pontjában előírt nyilatkozatok.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges,
valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
(3/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §)
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK hivatkozik a
Kbt. 41/A. § (2) bekezdésére (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. AK a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételt a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban
határozta meg.
13. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
14. ATnek a kereskedelmi táblában valamennyi árelemet (egységárat, összárat, bérleti díjat), valamint a
nettó összárat a felolvasólapon egész számmal kell megadnia.
15. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,
valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
16. Ajánlatkérő jelen eljárásban a részekre történő ajánlattételi lehetőséget nem korlátozza.
17. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Derzsényi Attila lajstromszám: 00197
18. Adatvédelmi útmutató elérhető az alább ismertetett linken:
https://www.mhek.hu/kozbeszerzes.html
19. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
19. A Kbt. 2. §-a (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi
származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión
kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást
a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. A Kbt. 74. § (2) bekezdéssel összhangban
az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt , aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
[2. § (5) bekezdés. (KÉ 2020. évi 254. szám; 2020. 12. 31- A Közbeszerzési Hatóság keretében működő
Tanács útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi
szerződéseiről) Ajánlatkérő az ettől eltérő megajánlást, vagy alternatív ajánlatot érvénytelennek
nyilvánítja.
20 Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló
rendeletét [A Tanács
(EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó
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intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról], amellyel tilalmat vezetnek be az
Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó
egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. AT részéről nyilatkozat benyújtása kötelező. AT
bővebb információt az alábbi linken talál: https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552
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: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kereskedelmi ártáblázatban és az iratmintákban lévő ellentmondásokat feloldotta. A
kereskedelmi ártáblázatot egységes formátumban biztosítja.
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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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Kö (25108/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: 15775845251
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta-Dobos Dóra Emese
Telefon: +36 706827875
E-mail: dora.dobos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694466
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001155442021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Üdítő italok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u.
33.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 2.
rész: Üdítő italok.
A megajánlott élelmiszer termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet előírásainak. A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 48290 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 33.800.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 23.660.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést
a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő
termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás
részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi
követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését
és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 047 - 121990
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üdítő italok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 33800000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai
szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

428

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15982000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u.
33.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 2.
rész: Üdítő italok.
A megajánlott élelmiszer termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet előírásainak. A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 48290 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 33.800.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 23.660.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést
a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő
termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás
részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása
az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi
követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az
ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő
azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését
és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 33800000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábbi keretszerződés módosítás óta eltelt idő során a mai napig tartó orosz-ukrán háború olyan előre
nem látható, jelentős és súlyos változásokat idézett elő az egész Európát érintő energiagazdaság terén,
amely a termékek gyártásával, előállításával és forgalmazásával járó költségek drasztikus emelkedését
vonata maga után. Erre tekintettel Eladó a korábbi keretszerződés módosítás tárgyát képező egységárai
ismételt megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos levelezését, az Eladó által
bemutatott indokokat és alátámasztó dokumentációt a jelen keretszerződés módosítás 1. számú
melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy
Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja –
az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő
módosításában állapodtak meg a 4.4. pont szerinti hatálybalépés napjával.
3.1. Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti, módosuló rendelkezés:
„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes
ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat jelen Keretszerződés 7. számú melléklete.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített
kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12
hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal
(azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről
a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó
napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő
mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább
8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek
rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések
vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti módosításnak minősül.
Az Eladó részletes ajánlata és a tervezetett mennyiségek alapján összesített nettó ajánlati ára a
közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint nettó 7.955.700,- Ft volt. Felek rögzítik, hogy a jelen
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Keretszerződés 1. számú módosítása alapján korrigált, a módosított 7. számú mellékletben foglaltak
szerinti érték nettó 8.834.250,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázharmincnégy-kettőszázötven forint.”
Módosított rendelkezés:
„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes
ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat a jelen Keretszerződés 7. számú
melléklete tartalmazza.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített
kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12
hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal
(azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről
a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó
napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő
mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább
8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek
rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések
vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerinti módosításnak minősül.
Az Eladó részletes ajánlata és a tervezetett mennyiségek alapján összesített nettó ajánlati ára a
közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint nettó 7.955.700,- Ft volt. Felek rögzítik, hogy a jelen
Keretszerződés 1. számú módosítása alapján korrigált, a módosított 7. számú mellékletben foglaltak
szerinti érték nettó 8.834.250,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázharmincnégy-kettőszázötven forint volt,
mely a 2. számú módosítás alapján nettó 10.091.300,- Ft, azaz nettó tízmillió-kilencvenegyezer-háromszáz
forintra változott.”
Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 1. számú módosítás szerinti 7. számú melléklete helyébe a jelen
szerződésmódosításhoz csatolt új 7. számú, „Árlista” megnevezésű melléklet 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: A korábbi keretszerződés módosítás óta eltelt idő során a mai napig tartó oroszukrán háború olyan előre nem látható, jelentős és súlyos változásokat idézett elő az egész Európát érintő
energiagazdaság terén, amely a termékek gyártásával, előállításával és forgalmazásával járó költségek
drasztikus emelkedését vonta maga után. Erre tekintettel Eladó a korábbi keretszerződés módosítás
tárgyát képező egységárai ismételt megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos
levelezését, az Eladó által bemutatott indokokat és alátámasztó dokumentációt a jelen keretszerződés
módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy
Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja –
az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő
módosításában állapodtak meg a 4.4. pont szerinti hatálybalépés napjával.
Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
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ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
A Vevő számára (de ugyanígy az Eladó számára is) teljességgel előreláthatatlan volt az orosz-ukrán
konfliktus elhúzódása okozta, világgazdasági és kiemelten jelentős nemzetgazdasági hatásegyüttese, és
az energiagazdaság negatív irányú változása, illetőleg a változás jelentős mértéke.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A módosítás révén az egységárak módosulnak; a Keretszerződés általános jellegét vagy bármely,
a Keretszerződés általános jellegével kapcsolatos rendelkezés megváltoztatására nem kerül sor a
szerződésmódosítás eredményeként.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A jelen szerződésmódosítás révén az egységárak további növekedésére kerül sor, melynek
eredményeképp az első számú szerződésmódosítás alapján meghatározott nettó 8.834.250,- Ft összeg
növekszik nettó 10.091.300,- Ft-ra; a Keretszerződés keretösszege nem változik. Mindezek alapján tehát az
ellenérték növekedése az első számú módosítás szerinti 11,04 %-os emelkedéshez képest további 15,8%
az eredetileg értékelt szerződéses értékhez viszonyítva, azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 33800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 33800000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Kö (25162/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85043905
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: Zsuzsanna.NovakSoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.katasztrofavedelem.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Hivatkozási szám: EKR001228012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90670000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90670000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen
megrendelés során történő kijelölés alapján
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában
keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.
Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a
biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell
elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A
szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás
teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek
kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a
III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi
gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező
szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és
GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot
ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű
és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab
(azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és
ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek
rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó
jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű
irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges
egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel,
illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és
igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 017 - 037462
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Központi szúnyoggyérítési feladatok (2020-2022.)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/14 (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: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
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: 4550000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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A VII.2) „Információ a módosításokról” folytatása:
Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos
egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal
az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és
a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem
indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok
viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is
további kockázatot vállalnak.
A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai
konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.
Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra
figyelemmel – 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban
(központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig
meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok
viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel
módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely
szerint lehetséges olyan eset is, hogy – keretösszeg alkalmazása esetén – a felek úgy emelik az egész
keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget
változatlanul hagyják.
A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó
keretösszegét nem érinti.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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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:
2022/11/21 (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
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

90670000-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90670000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területén, az AK részéről a közvetlen
megrendelés során történő kijelölés alapján
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: központi szúnyoggyérítési feladatok ellátása a 2020-2022. évek vonatkozásában
keretmegállapodás, illetőleg az alapján kibocsátásra kerülő közvetlen megrendelések alapján, az alábbiak szerint.
A keretmegállapodás keretösszege: 4.550.000.000,- Ft + ÁFA (a közbeszerzés mennyisége)
Gyérítési technológiák:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék kijuttatással – évente tervezetten 10.000 ha területen,
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulátum kijuttatással – évente tervezetten 5.000 ha területen,
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés – évente tervezetten 15.000 ha területen,
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés – évente tervezetten 770.000 ha területen.
Az előbbiek szerinti tervezett mennyiségek a 2013-2018. évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.
Ajánlatkérő (AK) által a légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttér a földi kémiai és biológiai módszerekre, a
biológiai lárvagyérítés megerősítésre kerül. A tényleges mennyiségek az aktuális éves felméréseken alapulnak.
Valamennyi szúnyoggyérítési tevékenységet tervezetten, területenként változóan évente 1-6 alkalommal kell
elvégezni, az AK által a közvetlen megrendelésben kijelölt területeken.
A kezelést az AK által megbízott szakértő által meghatározott módon (technológiával) kell elvégezni. A
szúnyoggyérítéshez szükséges vegyszer kijuttatásának légi vagy földi járművel kell történnie. A szolgáltatás
teljesítése során kizárólag a közegészségügyi hatóság által szúnyoggyérítésre engedélyezett irtószerek
kerülhetnek felhasználásra, továbbá a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a szükséges számú (legalább a
III.1.3) pont M2.1) pontja szerinti 2 fő és a VI.3) pont 3) alpontja szerinti további 8 fő, összesen 10 fő) egészségügyi
gázmester képesítéssel rendelkező szakemberek, és mezőgazdasági légijármű vezetői engedéllyel rendelkező
szakemberek közreműködését a teljesítésben.
A közvetlen megrendelések teljesítése legalább 2 darab biológiai szúnyoggyérítésre alkalmas berendezéssel és
GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, a közlekedési igazgatási hatóság légiközlekedési hatósági feladatot
ellátó szervezeti egysége által kiadott érvényes légi jármű alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi jármű
és legalább a III.1.3) pont M3) alkalmassági követelménye körében előírt 10 darabon túli további 10 darab
(azaz összesen 20 darab) földi kijuttatásra alkalmas (összességében 10 melegködös és 10 ULV) berendezés és
ahhoz szükséges gépjármű (platós terepjáró vagy kistehergépkocsi) rendelkezésre állását feltételezi, amelyek
rendelkezésre állásának igazolása a szerződéskötés feltétele, és amelyekről az ajánlatban nyilatkozni kell.
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A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata az engedélyezett irtószerek beszerzése a vonatkozó
jogszabályok, előírások alapján, a szúnyoggyérítés végrehajtása során az előírásoknak megfelelő mennyiségű
irtószer kijuttatása, illetőleg a vegyszer kijuttatásán kívül a feladatát képezi a tevékenység végzéséhez szükséges
egyedi engedélyek beszerzése, illetve minden, érintett lakosságra és gazdasági szereplőkre vonatkozó közzététel,
illetőleg további szervezési feladat ellátása.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) köteles a teljesítés során online nyilvántartó, tervező és
igénykezelő rendszert működtetni, amellyel összefüggésben a funkcionális elvárásokat a KD tartalmazza.
További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(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: 4550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ROVÉRT ROVÉRT- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84478605
Postai cím: VERSENY UTCA 4.
Város: BÉKÉS
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: rovert@globonet.hu
Telefon: +36 202532537
Internetcím(ek): (URL) www.rovertkft.hu
Fax: +36 66510761
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28350295
Postai cím: Kossuth L Sgt 43
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@szempair.hu
Telefon: +36 703630351
Internetcím(ek): (URL) www.szempair.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69726990
Postai cím: Etele Út 57. I. emelet
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: corax-bioner@t-online.hu
Telefon: +36 12090853
Internetcím(ek): (URL) http://www.corax-bioner.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Felek a szerződést első alkalommal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2020. 07. 20-án
módosították, mely a Keretmegállapodás 1. számú mellékletét (Műszaki leírás) érintette azzal, hogy a
Felek közös megegyezéssel megrendelhetővé tették a légi kémiai szúnyoggyérítési szolgáltatást is. A
fentieken túl a Keretmegállapodás 2. és 3. számú melléklete is módosult oly módon, hogy a földi kémia
szúnyogimágó gyérítés mellett a légi kémiaiszúnyogimágó gyérítés is „vagylagosan” biztosítottá vált.
Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra figyelemmel – 2022. november
11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban (központi szúnyoggyérítési feladatok)
kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig meghosszabbította a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja alapján, melyről a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő (Megrendelő)
külön hirdetményt nem tett közzé.
A jelenlegi, 2. számú módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, mely a
Keretmegállapodás 2. számú melléklete (Vállalkozó nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban
értékelésre került elemei) szerinti egységárakat érinti, mely az alábbiak szerint módosul:
* Biológiai lárvagyérítés légi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 38 %-os költségnövekedést
és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 23 %, azaz az
egységár 6.000- Ft + ÁFA/ha helyett 7.380- Ft + ÁFA/ha,
* Biológiai lárvagyérítés légi granulátumkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 34 %-os
költségnövekedést és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott
költségnövelés 19 %, azaz az egységár 20.000- Ft + ÁFA/ha helyett 23.800- Ft + ÁFA/ha,
* Biológiai lárvagyérítés földi folyadékkijuttatással tekintetében a Vállalkozók 56 %-os költségnövekedést
és 15 %-os kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 41 %, azaz az
egységár 6.000- Ft + ÁFA/ha helyett 8.460- Ft + ÁFA/ha,
* Földi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 37 %-os költségnövekedést és 15 %-os
kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 22 %, azaz az egységár 1.645Ft + ÁFA/ha helyett 2.007- Ft + ÁFA/ha,
* Légi kémiai szúnyoggyérítés tekintetében a Vállalkozók 42 %-os költségnövekedést és 15 %-os
kockázatvállalást mutattak be, a Megrendelő által elfogadott költségnövelés 27 %, azaz az egységár 1.645Ft + ÁFA/ha helyett 2.089- Ft + ÁFA/ha.
A 2. számú módosítás indoka:
A Keretmegállapodás 2020. január 14-i megkötése óta bekövetkezett események – így különösen az új
koronavírus humánjárvány okozta hatások 2020-2021. években, illetőleg az orosz-ukrán katonai konfliktus
2022. évben – olyan gazdasági hatással jártak a Keretmegállapodás teljesítésére, az azzal összefüggő
alapanyag-, energiahordozó- és munkaerő költségekre, amelyek (i) előre nem láthatónak és (ii) rendkívüli
mértékűnek tekinthetők, valamint olyannak, amelyek (iii) a szerződéskötéskor észszerűen nem voltak előre
tervezhetőek.
A 2022. évben olyan gazdasági hatások jelentkeztek – különösen az alapanyagok (irtó-szerek),
energiahordozók és munkaerő költségek területén (ahol a korábbi évek átlaga 10 % körüli minimálbér
emeléssel járt, míg 2021. és 2022. évek között a minimálbér növekedés 19,4 %-os volt), amelyek
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mértékükben és együttes jelentkezésükben meghaladták az előre tervezhető szintet, így azok vállalkozói
díjakba való beépítése a szerződés gazdasági egyensúlyának megbomlása nélkül – még a többéves
szerződéses viszonyban sem –várható el a Vállalkozóktól.
Összhangban a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak a közbeszerzési eljárások
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos
egyes kérdéseiről szóló útmutatójában (2022. szeptember 29., a továbbiakban: Útmutató) foglaltakkal
az előbbiekre is figyelemmel a Felek olyan mértékű módosításban egyeztek meg, ami csak a rendes és
a Vállalkozóktól elvárható üzleti kockázat mértékét meghaladó változást kezeli és a Megrendelő nem
indokolatlanul vállal át kockázatot a Vállalkozóktól, hanem az előre nem látható mértékű kockázatok
viselését a Felek arányos módon megosztják, és a Vállalkozók az általuk tervezett üzleti haszon terhére is
további kockázatot vállalnak.
A Megrendelő és a Vállalkozók számára az új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai
konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.
Figyelemmel arra is, hogy a Megrendelő a Keretmegállapodást – annak II.6. pontjában foglaltakra
figyelemmel – 2022. november 11. napján további 12 hónappal, de legfeljebb az azonos tárgyban
(központi szúnyoggyérítési feladatok) kötendő keretmegállapodás megkötésének napjáig
meghosszabbította, annak érdekében, hogy az előbbiek szerinti előre nem látható mértékű kockázatok
viselését a Felek arányos módon megosszák egymás között, a Felek élni kívánnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés
c) pontja szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, és jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel
módosítják a Keretmegállapodás szerinti egységárakat, összhangban az Útmutatóban foglaltakkal, amely
szerint lehetséges olyan eset is, hogy – keretösszeg alkalmazása esetén – a felek úgy emelik az egész
keretmegállapodásra, keretszerződésre kiterjedő hatállyal az egységárat, hogy emellett a keretösszeget
változatlanul hagyják.
A fenti módosítás kizárólag a szolgáltatások egységáraira terjed ki, a Keretmegállapodás nettó
keretösszegét nem érinti.
A szerződésmódosítás aláírásának a napja: 2022.11.16.
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 aláírásának a napja: 2022.11.16.
Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint került sor, ugyanis a megkötött
közbeszerzési szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás (KM) – új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy az
új koronavírus humánjárvány és az orosz-ukrán katonai konfliktus gazdasági hatásai kellő gondossággal
eljárva sem volt előre látható.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feltétellel összefüggésben a Felek rögzítik, hogy a
KM szerint teljesítendő tevékenységek, az azokra vonatkozó elszámolási és egyéb szabályok jelen második
szerződésmódosítással nem változnak, azaz a szerződés általános jellege (is) változatlan marad.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti feltétel alapján a Felek rögzítik hogy az eredeti
Keretmegállapodás nettó keretösszege és értéke a módosítással nem változik, tehát az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
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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: 4550000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4550000000 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 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (23656/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001428922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33110000-4

További tárgyak:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ, 1095
Budapest, Mester utca 45-47., HRSZ-37832/2, 1. emelet.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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128 szeletes CT (Computer tomográf) berendezés és tartozékai és távvezérelt kétfejes CT kontrasztanyag injektor
beszerzése valamint a meglévő épületrész átalakításának kivitelezési munkálatai adásvétellel vegyes vállalkozási
szerződés keretében
Kapcsolódó feladatok:
a) az ajánlatkérőnél jelenleg működő PACS-rendszerhez való csatlakozásának kiépítése/illesztése,
b) telepítéshez, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
c) próbaüzem: legalább 3*24 óra
d) betanítás [2*4 munkanap]
Berendezés beállításával (telepítésével) kapcsolatos feladatok:
Az átépítés a terv szerinti „1.CT1 – 1.CT6” helyiségeket érinti. A terület kb. 68 m2. Az érintett helyen a meglévő
válaszfalak, burkolatok, gépészeti és elektromos vezetékek bontása szükséges. Bontást követően az 1.CT4
helyiségben, 40 m2-en födém megerősítés kell. Ezt követően az érintett területen új válaszfalak, burkolatok,
élmennyezet, elektromos és gépészeti (hűtés, fűtés, víz, csatorna, szellőzés) rendszer kiépítése kell. A helyiség
kapcsolódó légtechnikai kiépítése is az eljárás része, tetőre kerülő kültéri egységeket is beleértve. A CT gép a
homlokzaton keresztül kerül beemelésre. A homlokzati nyílás bontás és helyreállítás az eljárás része. A telepítés
alatt az Egészségügyi Szolgáltató Központ többi része üzemel.
További információ a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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 093 - 254019
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CT beszerzés és épület átalakítás kivitelezése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 244000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosításának dátuma: 2022. október 26.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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):

33110000-4

443
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

444

Kiegészítő szójegyzék

33110000-4

További tárgyak:
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ, 1095
Budapest, Mester utca 45-47., HRSZ-37832/2, 1. emelet.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
128 szeletes CT (Computer tomográf) berendezés és tartozékai és távvezérelt kétfejes CT kontrasztanyag injektor
beszerzése valamint a meglévő épületrész átalakításának kivitelezési munkálatai adásvétellel vegyes vállalkozási
szerződés keretében
Kapcsolódó feladatok:
a) az ajánlatkérőnél jelenleg működő PACS-rendszerhez való csatlakozásának kiépítése/illesztése,
b) telepítéshez, üzembe helyezéshez, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
c) próbaüzem: legalább 3*24 óra
d) betanítás [2*4 munkanap]
Berendezés beállításával (telepítésével) kapcsolatos feladatok:
Az átépítés a terv szerinti „1.CT1 – 1.CT6” helyiségeket érinti. A terület kb. 68 m2. Az érintett helyen a meglévő
válaszfalak, burkolatok, gépészeti és elektromos vezetékek bontása szükséges. Bontást követően az 1.CT4
helyiségben, 40 m2-en födém megerősítés kell. Ezt követően az érintett területen új válaszfalak, burkolatok,
élmennyezet, elektromos és gépészeti (hűtés, fűtés, víz, csatorna, szellőzés) rendszer kiépítése kell. A helyiség
kapcsolódó légtechnikai kiépítése is az eljárás része, tetőre kerülő kültéri egységeket is beleértve. A CT gép a
homlokzaton keresztül kerül beemelésre. A homlokzati nyílás bontás és helyreállítás az eljárás része. A telepítés
alatt az Egészségügyi Szolgáltató Központ többi része üzemel.
További információ a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 266982812
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26575113244
Postai cím: Bence Utca 3. (Vaci Greens). C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.kiralymezei@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosított rendelkezés(ek):
1.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy üzembe helyezi a CT-t, illetve ez előtt annak rendeltetésszerű használatra
alkalmassága, valamint használatát biztosító és szakszerű elhelyezése érdekében elvégzi az elhelyezés
helyéül szolgáló ingatlanon az ajánlatának részét képező kiviteli tervnek Munkanem összesítőnek
megfelelő munkálatokat, valamint pótmunkaként a folyosó és vizesblokkok felújítására tett árajánlatában
(a szerződés 1. számú módosításának melléklete: Árajánlat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat
Rendelőintézet folyosó és vizesblokk felújítására) (a továbbiakban Munkanem összesítő és Árajánlat
együtt: kiviteli tervek) szereplő munkálatokat (a továbbiakban: kivitelezési munkák).
1.3. A Megrendelő kötelezettségei: A vállalkozói díj, valamint a pótmunka díjának megfizetése, a
rendeltetésszerű használatra alkalmas, a Vállalkozó ajánlatának részét képező műleírásnak - amely
tartalmazza a CT műszaki specifikációit - megfelelő CT birtokba és tulajdonba vétele, valamint a CT
üzembe helyezése és rendeltetésszerű használatra alkalmasságát, használatát biztosító és szakszerű
elhelyezése érdekében a Vállalkozó ajánlatának részét képező kiviteli terveknek megfelelően elkészült
kivitelezési munkák átvétele.
3.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterületet a jelen szerződés, illetve szerződésmódosítás aláírásától
számított 10 munkanapon belül jegyzőkönyv felvételével átveszi Megrendelőtől és kivitelezési munkákat
az átadását követően 5 munkanapon belül megkezdi. A Vállalkozó kötelezettsége vállal arra, hogy a
munkaterület átvételétől számított
• 120 munkanapon belül - amelybe beleszámít a leszállítás részét képező 20 munkanapos üzembe
helyezési időszak, a CT-berendezést, és az annak üzembehelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkákat
jelen szerződés tárgyát megvalósítja és ezen határidőn belül sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv
felvételével átadja azt Megrendelőnek A Megrendelő a jelen szerződés tárgyának - a megvalósítását
igazoló - sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv felvételével történő szerződésszerű teljesítése
napjával veszi birtokba. A teljesítés a sikeres műszaki átadás – átvétel napjával áll be.
• pótmunkaként, a folyosó és a vizesblokkok felújítását 2022. december 15-ig elvégzi, és a munkaterületet
a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével átadja a Megrendelőnek.
3.3. A teljesítés napja mindkét kivitelezési feladat esetén a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
4.2. Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyának
• vállalkozói díját 244.000.000,- Ft +27% ÁFA összegben, összesen bruttó 309.880.000,-Ft, azaz
Háromszázkilencmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint összegben,
• a pótmunka díját pedig 22.982.812,- Ft + 27% ÁFA összegben, összesen bruttó 29.188.171,-Ft, azaz
huszonkilencmillió-száznyolcvannyolcezer-százhetvenegy forintban határozzák meg úgy,
hogy a vállalkozói díj és a pótmunka díja tartalmazza a jelen szerződésben meghatározott, a vállalkozói díj
és a pótmunka díj teljesítéséhez szükséges Vállalkozó által vállalt minden kötelezettség (a CT, munkálatok,
költségek stb.) ellenértékét.
4.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyának jelen pontban meghatározott vállalkozói
díját pénzügyi elszámolási, könyvelési, leltározási szempontból a következők szerint határozzák meg:
157.204.128,- Ft +27% ÁFA összegben, összesen bruttó 199.649.243,-Ft, azaz Egyszázkilencvenkilencmillióhatszáznegyvenkilencezer-kettőszáznegyvenhárom forint összegben határozzák a CT, mint tárgyi eszközre
eső értéket.
86.795.872,- Ft +27% ÁFA összegben, + a pótmunka díja után 22.982.812,- Ft + 27% ÁFA összegben,
összesen bruttó 139.418.928,-Ft, azaz Egyszázharminckilencmillió-négyszáztizennyolcezerkilencszázhuszonnyolc forint összegben határozzák meg az elhelyezésül szolgáló ingatlan értékének
növelésére eső részt.
4.5. A Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő 2 teljesítési
igazolásának - sikeres átadás-átvételi eljárás utáni – kiállítását követően, amely számlákat a Megrendelő
a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján a Vállalkozó ING Bank N.V.
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Magyarországi Fióktelepe 13700016-07951000-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással,
forintban egyenlít ki, a Megrendelő teljesítési igazolásával, mint melléklettel ellátott számla Megrendelő
általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A számlák kézhezvételének napja nem képezheti a
szerződő felek között megállapodás tárgyát.
4.6 Vállalkozó a részszámlát, illetve a végszámlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) hatályos előírásainak megfelelően köteles kiállítani.
Amennyiben Vállalkozó a számlákat hibásan, hiányosan, nem a hatályos számviteli jogszabályoknak
megfelelően állítja ki, vagy a számlákhoz Vállalkozó nem csatolja a teljesítési igazolásokat, úgy
Megrendelő felhívja Vállalkozót a hiányok pótlására, szükség esetén a számlát kijavításra visszaküldi.
11.1. A Vállalkozó
• a CT-berendezés és annak üzembehelyezéséhez kapcsolódó kiviteli munkákat,
• majd a folyosó és vizesblokkok felújítását
követő átadás–átvételi eljárások sikeres lezárását követő naptól számítva külön-külön a jelen szerződés
tárgyára 24 hónapig jótállási felelősséget vállal a 9.2. pont szerinti kivétellel.
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 eredeti szerződő féltől az ÚJ CT készülék mielőbbi betegellátásba történő
bevonásának érdekében, olyan további építési munkák (pótmunka) megrendelése vált szükségessé,
amely nem szerepelt az eredeti szerződésben. A jelen (CT kivitelezési) munkálatok (födém megerősítés)
során történt feltárások a felszálló gerincvezetékekben (víz, villany és csatorna) olyan fényképekkel
dokumentált állapotokat találtak (pl. régi terveken máshol szereplő vezetékek), mely miatt a födém
megbontásakor csőtörés is bekövetkezett illetve a veszély- és kárelhárítás érdekében szükségessé
tették átmeneti átkötések kialakítását. Ennek következtében a folyosó és vizesblokk használhatatlanná
vált. Ajánlatkérő kellő alapossággal felkészült a munkálatokra, de sajnos kizárólag a meglévő tervekre
alapozhatott. Mivel a rendelőintézet folyamatosan (jelen munkálatok alatt is) működik, betegeket lát
el, így a munkálatok megkezdése előtt nem állt módjában, hogy bontással járó feltáró munkálatokat
végezzen, annak ellenőrzésére, hogy a 40 évvel ezelőtt épült épületben tényleg ott mennek-e a vezetékek,
ahol az a tervekben megjelölésre kerültek. A CT készülékkel történő vizsgálatok okozta mellékhatások
- pl. kontrasztanyagtól előforduló rosszullét (hányás) - során nehezen megoldható más emeletek
mosdóinak használata, ezért a folyosó és mosdó helyiségek helyreállításának elmaradása teljesen
ellehetetlenítené az ÚJ CT készülék beüzemelését, illetve a betegellátásba történő mielőbbi bevonását.
A szerződő fél személyének változása, egyrészt egy közbeszerzési eljárás időigényességét tekintve,
másrészt a cégek közötti együttműködés miatt, (mivel a munkálatok olyan területeket is érintenek,
melyen a jelenlegi szállító/kivitelező még munkálatokat végez) nem volt megoldható. Más kivitelezővel
történő szerződéskötés ugyanarra a munkaterületre a későbbiekben garanciális problémákat (pl. ki
végezte a feladatot, kinek a garanciális feladata az esetleges javítás) is felvethet. További a pótmunkával
járó szennyeződés (pl. por), nem kellő odafigyelés esetén károsíthatja a már leszállított CT készüléket,
mely szintén vita forrását eredményezheti egy esetleges készülék meghibásodás esetén. Ajánlatkérő
számára jelentős hátránnyal, vagy a költségek megsokszorozódásával jár a CT készülék betegellátásba való
késedelmes bevonása, illetve az esetleges vitás garanciális problémák miatti üzem kiesés.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjai
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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: 244000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 266982812 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24875/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001314382021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631200-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Adásvételi keretszerződéstervezet 7.2. pontjában
meghatározott BKV Zrt. villamos fogadó raktárai, az adott megrendelésben meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
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Teljes mennyiség (tervezetten): 200 db/24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő a keretszerződésben
rögzített keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosítók alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az
Ártáblázatban meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, és a jótállással kapcsolatos, a további
közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a megajánlott alkatrészeket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban szállítja le;
• a beszállításra kerülő termék a jelenleg alkalmazottal vagy azzal azonos kialakítású és vele azonos műszaki
paraméterekkel rendelkezik;
• tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózói vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 033 - 085897
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hexa-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25722532213
Postai cím: Széchenyi Út 15
Város: Inárcs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2365
Ország: Magyarország
E-mail: hexaport@hexaport.hu
Telefon: +36 29570550
Internetcím(ek): (URL) www.hexaport.hu
Fax: +36 29570553
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: 544834820 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (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
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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:
2022/11/21 (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
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

451

Kiegészítő szójegyzék

34631200-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Adásvételi keretszerződéstervezet 7.2. pontjában
meghatározott BKV Zrt. villamos fogadó raktárai, az adott megrendelésben meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 200 db/24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő a keretszerződésben
rögzített keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosítók alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az
Ártáblázatban meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, és a jótállással kapcsolatos, a további
közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a megajánlott alkatrészeket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban szállítja le;
• a beszállításra kerülő termék a jelenleg alkalmazottal vagy azzal azonos kialakítású és vele azonos műszaki
paraméterekkel rendelkezik;
• tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o 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;
• kisadózói vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 544834820
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hexa-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25722532213
Postai cím: Széchenyi Út 15
Város: Inárcs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2365
Ország: Magyarország
E-mail: hexaport@hexaport.hu
Telefon: +36 29570550
Internetcím(ek): (URL) www.hexaport.hu
Fax: +36 29570553
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a szerződésmódosítással az 1. számú mellékletben szereplő egységárának emelésében állapodtak
meg, a szerződésben rögzített keretösszeg (544 834 820 Ft) változatlanul hagyása mellett. Az áremelés
mértéke átlagosan 9,4%, mely 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, a
módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésére figyelemmel, a "de minimis" jogalap alkalmazásával került sor.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

453

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Hexa Port Kft. a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,4%-kal történő
emelését kezdeményezte, áremelési indokként előadta, hogy jelenleg is több olyan gazdaságra negatívan
ható esemény zajlik, melyek jelentős kihatással vannak az előállítási és szolgáltatási árakra, az 1970-es évek
óta nem látott energiaválsággal szembesülünk. Az energia (a villamos energia esetében 2021. május 1jén az egyéves határidős ár megawattóránként 60,4 euró volt, a 2022. július 6-án kialakult ár ehhez képest
515,4 százalékkal magasabb) és a gázárak (a gáz határidős piacán a júliusi lejárat egy év alatt több mint hét
és félszeresére drágult) jelentős mértékben megnövekedtek. Az acél világpiaci ára 450 USD-ról 720 USD-ra
emelkedett. Ezek a változások a gyártói árat a tender kiírásától jelen ideig vizsgálva 15,3 %-kal emelték. A
bemutatott indokok a termékek előállítási és szállítási költségét növelik. A Keretszerződés tárgyát képező
berendezéseket Csehországban gyártják, Eladónak szembe kell néznie azzal a változással is, hogy a nem
hivatalos inflációs ráta 10 — 15 % körül várható, így a cseh korona árfolyamának változása (a tervezési
időszakban a cseh korona árfolyama 14,70 Ft / CzK volt, jelenleg 16,79 F t / CzK) szintén áremelkedést
generál. Továbbá az üzemanyag árának emelkedése már most eléri a 53,1 %-ot, ezen kívül folyamatos
alapanyag áremelkedések vannak, ami a beszerzési és előállítási árakat szintén növeli.
A Keretszerződés tárgyát képező termékek folyamatos biztosítása a Tátra villamosok üzemeltetéséhez
elengedhetetlen.
Az áremelési kérelemben foglaltak megvizsgálásra és elfogadásra kerültek.
Az áremelés mértéke átlagosan 9,4%, mely 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, a módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésére figyelemmel, a "de minimis" jogalap alkalmazásával
került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 544834820 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 544834820 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 | 2022.230

454

Bük Város Önkormányzata (25201/2022)
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: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térrendezés, látogatóközpont és kilátóépítés - Bük
Hivatkozási szám: EKR000919852020
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: Térrendezés, látogatóközpont és kilátóépítés - Bük
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45112700-2
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bükfürdő Termál körút (1333/8; 1333/24; 1333/39;
1333/46; 1333/47; 1333/48; 1333/49; 1337/63; 1340; 1341/1 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont- és kilátóépítéssel
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi
adatok szerint:
Bontási munkálatok:
- 1000 m3 épületszerkezet bontása
- 7000 m2 aszfalt és térkőburkolat bontása
- 8500 m2 humuszleszedés
Magasépítési munkálatok:
- 1500 m2 alapterületű vasbeton csarnokszerkezetből, egyedi igények szerint megvalósított, többfunkciós
látogatóközpont építése, szakipari elemekkel, komplett gépészeti, erős és gyengeáramú villanyszereléssel,
belsőépítészettel, konyhatechnológiával
- 63 m2 alapterületű, új, egyedi acél vázszerkezetű kilátó építmény építése 15,7 m szerkezeti magassággal
Burkolatépítési munkák:
- 4500 m2 térburkolat építése szabvány rétegrenddel
- 1000 m2 térburkolat építése, komplett csapadékvíz elvezetéssel, 7 m3 aszfaltburkolatú út megépítése
Kert/parképítési munkálatok:
- 7800 m2 felületen humuszolás, 210 db lombos fa telepítés, 1300 db örökzöld telepítése, 1600 db cserje,
talajtakaró telepítése, 6000 m2 gyepesítéssel, 1600 m2 fenyőkéreg terítéssel, süllyesztett automata
öntözőrendszer telepítéssel, 160 db utcabútor és berendezési tárgy kihelyezéssel, 1 db süllyeszthető poller
kihelyezéssel
- 1 db szökőkút és vízmosás kiépítésével, geológiai bemutató térburkolat készítése 540 m2, egyedi lapokból
kialakítva
Organizáció:
- a közművek csatlakozási végpontjai és a telkeket ellátó vezetékek a munkaterület átadás időpontjáig Ajánlatkérő
által kiépítésre kerülnek; munkaterület megközelítése anyagszállítással csak a Termál körútról lehetséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívta Ajánlattevők
figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének
eleget tevő, az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési
dokumentumok) készített.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzítette, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az
ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen,
elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátotta
rendelkezésre.
(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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 104 - 272840
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
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: 1781979842 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. november 10. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
foglalt rendelkezések 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:
2022/11/21 (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:

45000000-7

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bükfürdő Termál körút (1333/8; 1333/24; 1333/39;
1333/46; 1333/47; 1333/48; 1333/49; 1337/63; 1340; 1341/1 hrsz.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont- és kilátóépítéssel
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi
adatok szerint:
Bontási munkálatok:
- 1000 m3 épületszerkezet bontása
- 7000 m2 aszfalt és térkőburkolat bontása
- 8500 m2 humuszleszedés
Magasépítési munkálatok:
- 1500 m2 alapterületű vasbeton csarnokszerkezetből, egyedi igények szerint megvalósított, többfunkciós
látogatóközpont építése, szakipari elemekkel, komplett gépészeti, erős és gyengeáramú villanyszereléssel,
belsőépítészettel, konyhatechnológiával
- 63 m2 alapterületű, új, egyedi acél vázszerkezetű kilátó építmény építése 15,7 m szerkezeti magassággal
Burkolatépítési munkák:
- 4500 m2 térburkolat építése szabvány rétegrenddel
- 1000 m2 térburkolat építése, komplett csapadékvíz elvezetéssel, 7 m3 aszfaltburkolatú út megépítése
Kert/parképítési munkálatok:
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- 7800 m2 felületen humuszolás, 210 db lombos fa telepítés, 1300 db örökzöld telepítése, 1600 db cserje,
talajtakaró telepítése, 6000 m2 gyepesítéssel, 1600 m2 fenyőkéreg terítéssel, süllyesztett automata
öntözőrendszer telepítéssel, 160 db utcabútor és berendezési tárgy kihelyezéssel, 1 db süllyeszthető poller
kihelyezéssel
- 1 db szökőkút és vízmosás kiépítésével, geológiai bemutató térburkolat készítése 540 m2, egyedi lapokból
kialakítva
Organizáció:
- a közművek csatlakozási végpontjai és a telkeket ellátó vezetékek a munkaterület átadás időpontjáig Ajánlatkérő
által kiépítésre kerülnek; munkaterület megközelítése anyagszállítással csak a Termál körútról lehetséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívta Ajánlattevők
figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének
eleget tevő, az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési
dokumentumok) készített.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzítette, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az
ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen,
elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátotta
rendelkezésre.
(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: 560
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: 1913982004
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
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): 1. A teljesítés során további munkák megrendelésére vonatkozó igény merült fel. A felmerült
további munkák összköltsége nettó 132.002.162,- Ft + ÁFA, amelynek tételeit részletesen a jelen
szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalom tartalmazza. A felmerült további
munkák finanszírozása a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 projektazonosító keretein belül Megrendelő részére
megítélt európai uniós támogatás terhére történik.
2. Vállalkozó az alapozási földmunka során a munkaterületen beazonosítatlan, idegen közműveket lelt
fel. A munkaterület 2021. november 5. napján megtartott bejárásán a Felek képviselői rögzítették, hogy
a munkaterületen a közmű terveken nem szereplő, beazonosítatlan közművek vannak, amelyekkel
kapcsolatosan a Megrendelő nem rendelkezik adatokkal, ezért Megrendelő gondoskodik a fellelt
közművek feltárásáról, feltérképezéséről és működésük megállapításáról, amelynek eredményéről
Megrendelő tájékoztatást ad Vállalkozó részére, mely tájékoztatás megadásáig terjedő időtartamban
a külső térburkolat alatti területen mélyépítési földmunka és bontás nem végezhető. Vállalkozó 2021.
november 22. napján jelentette be írásban az akadályoztatását Megrendelő felé. Az akadályoztatás
minden egyes napja közvetlen kihatással volt a teljesítési véghatáridőre (az akadályoztatás az eredeti
teljesítési véghatáridőt az akadályoztatás időtartamával azonos időtartamban lehetetlenítette el). A
fellelt közművek feltárásáról, feltérképezéséről és működésük megállapításáról szóló tájékoztatást
Megrendelő 2022. március 18. napján adta meg Vállalkozó részére, egyúttal jelezte Vállalkozó felé, hogy
a munkavégzést akadályozó tényezők elhárultak. Az akadályoztatás miatt szükségessé vált az eredeti
teljesítési véghatáridő módosítása (a teljesítés módosított véghatárideje: a munkaterület átadásától
számított 560 naptári nap).
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: 1. Felek a Szerződést a felmerült további munkák tekintetében a Kbt.
141. § (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:
a. az eredeti szerződés az uniós értékhatárt elérő értékű (nettó 1.781.979.842,- Ft) volt, ugyanakkor a
módosítás értéke (azaz a felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft) nem éri el az
uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak;
b. az ellenszolgáltatás értéke (azaz a felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft) nem
éri el az eredeti szerződés értékének (nettó 1.781.979.842,- Ft) a 15 %-át (az ellenszolgáltatás értékének
növekedése az eredeti szerződés értékéhez képest: 7,4 %), valamint a módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (a szerződés tárgyát képező
építési beruházáshoz kapcsolódó további munkák megrendelésére került sor a módosítás keretében), így
a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;
c. a további munkák megrendelésére vonatkozó módosítás a szerződés értékének változásával járt (a
felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft), így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (3)
bekezdés első mondatában foglaltaknak;
d. a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt eljárás
volt, amely jogszerűen alkalmazható lett volna akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg, így a módosítás megfelel a
Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondatában foglaltaknak.
2. Felek a Szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
módosítják, tekintettel arra, hogy:
a. a teljesítést akadályozó körülmények (alapozási földmunka során a munkaterületen fellelt
beazonosítatlan, idegen közművek) a teljesítés során merültek fel, amelyeket Megrendelő a legnagyobb
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gondosság mellett sem láthatott előre, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca)
alpontjában foglaltaknak;
b. a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg (a teljesítési véghatáridő módosítására
az akadályoztatás időtartamával összhangban kerül sor), így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak;
c. a teljesítési véghatáridő módosítása a szerződés ellenértékét nem érinti, így a módosítás megfelel a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1781979842 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1913982004 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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Győri Egyházmegye (24761/2022)
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: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19885537108
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Áron
Telefon: +36 12004938
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szt. Imre Ált. Isk. és Óvoda felújítása (III.ütem)
Hivatkozási szám: EKR001668182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szt. Imre Ált. Isk. és Óvoda felújítása (III.ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2900 Komárom, Bajcsy-Zs. u. 11-17., 1558 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. Lift építés és belső felújítás
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Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvari homlokzatához akadálymentes lift kerül beépítésre. A
beépítendő személyfelvonó 630 kg/8 fő teherbírású, akadálymentes OTIS GEN2 típus, 3 szint eléréséhez,
4,17m emelőmagassággal, 1,00m/s névleges sebességgel, kétoldali bejárattal, gépház nélküli elrendezéssel,
1100x1400x2100 fülkemérettel.
Lift bővítmény földszint + emelet külső és belső befejező munkái: 25,80 m2 hasznos alapterület.
Meglévő volt óvodai szárny földszint + emelet belső felújítási-átalakítási munkái:
belső bontásokkal járó építészeti, gépészeti és villamos átalakítás-felújítás
Az óvodai földszinti tálaló konyha és emeleti mosókonyha helyén fiú-leány vizesblokk épül mindkét szinten,
a nagy helyiségek tantermek lesznek, a két kisebb szertár-tároló, amelyek közül az emeleti előterébe kerül
áthelyezésre az eddig folyosón üzemelő gázkazán. Az alaprajzi átalakításhoz válaszfal bontások és építések,
padozat felújítás készül. A földszinten az átkötés irányába vezető folyosó padozat lejtésben készül a meglévő
14 cm padlómagasság különbség áthidalására. Az emeleten az új átjáróban lépcső készül, itt 66cm a padozat
különbség, amely akadálymentesítését a két különböző szinten megálló lift oldja meg.
A belső nyílászárók cserére kerülnek. Mindenhol álmennyezet készül.
Az iskola irányában a folyosóvégeken az összenyitásnál meglévő helyiségek megszűnnek-átalakításra kerülnek,
a csatlakozó végfalakba acélgerendás nyíláskiváltással, nyílásbontással üzemszerűen mágnessel nyitva tartott
tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre.
Iskolai oldali átalakítások:
A földszinten a régi kis tornaterem a kiszolgáló vizes blokkal megszűnik, helyére tanári és igazgatóhelyettesi iroda,
tanári pihenő-teakonyha kerül. Az emeleten az iskolai oldalon az átnyitással érintett meglévő tanterem folyosó
oldali traktusa leválasztásra kerül közlekedőként, ahonnan a lift előtér nyílik. Az átalakításhoz szükséges falazási,
burkolási, festési, villanyszerelési munkák kerülnek elvégzésre a nyílászárókonszignáció szerinti nyílászárók
beépítésével.
A tűzjelző rendszer az egész épületegyüttesre kiépítésre kerül.
2. Tetőfelújítás a teljes épületegyüttesen:
a kiegészítő szegélyezésekkel, csatornarendszer cseréjével, bádogos szerkezetekkel együtt
Cserépfedés csere 2000 m2
Fémlemez fedés cseréje 70 m2
Lapostető bitumenes lemez szigetelése 52 m2
3. Homlokzatfelújítás volt óvodai szárnyon:
Utólagos homlokzati hőszigetelés 470 m2
Homlokzati ragasztott falburkoló klinker lap kivitelezése 425 m2
Lábazati kőburkolat készítés 41 m2
4. Nyílászáró csere volt óvodai szárny:
Homlokzati nyílászárók teljeskörű bontása, cseréje műanyag fehér színben 22 db
Az építési-felújítással munkákkal érintett nettó alapterület: 2574,18 m2
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy
műszakilag összekötött épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan
alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha
az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az
egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen
egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
(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: 300
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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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 046 - 118542
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10562318211
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: wf@wf.t-online.hu
Telefon: +36 34341768
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: 412659838 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. november 11.
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. §-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:
2022/11/21 (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):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2900 Komárom, Bajcsy-Zs. u. 11-17., 1558 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Lift építés és belső felújítás
Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvari homlokzatához akadálymentes lift kerül beépítésre. A
beépítendő személyfelvonó 630 kg/8 fő teherbírású, akadálymentes OTIS GEN2 típus, 3 szint eléréséhez,
4,17m emelőmagassággal, 1,00m/s névleges sebességgel, kétoldali bejárattal, gépház nélküli elrendezéssel,
1100x1400x2100 fülkemérettel.
Lift bővítmény földszint + emelet külső és belső befejező munkái: 25,80 m2 hasznos alapterület.
Meglévő volt óvodai szárny földszint + emelet belső felújítási-átalakítási munkái:
belső bontásokkal járó építészeti, gépészeti és villamos átalakítás-felújítás
Az óvodai földszinti tálaló konyha és emeleti mosókonyha helyén fiú-leány vizesblokk épül mindkét szinten,
a nagy helyiségek tantermek lesznek, a két kisebb szertár-tároló, amelyek közül az emeleti előterébe kerül
áthelyezésre az eddig folyosón üzemelő gázkazán. Az alaprajzi átalakításhoz válaszfal bontások és építések,
padozat felújítás készül. A földszinten az átkötés irányába vezető folyosó padozat lejtésben készül a meglévő
14 cm padlómagasság különbség áthidalására. Az emeleten az új átjáróban lépcső készül, itt 66cm a padozat
különbség, amely akadálymentesítését a két különböző szinten megálló lift oldja meg.
A belső nyílászárók cserére kerülnek. Mindenhol álmennyezet készül.
Az iskola irányában a folyosóvégeken az összenyitásnál meglévő helyiségek megszűnnek-átalakításra kerülnek,
a csatlakozó végfalakba acélgerendás nyíláskiváltással, nyílásbontással üzemszerűen mágnessel nyitva tartott
tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre.
Iskolai oldali átalakítások:
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A földszinten a régi kis tornaterem a kiszolgáló vizes blokkal megszűnik, helyére tanári és igazgatóhelyettesi iroda,
tanári pihenő-teakonyha kerül. Az emeleten az iskolai oldalon az átnyitással érintett meglévő tanterem folyosó
oldali traktusa leválasztásra kerül közlekedőként, ahonnan a lift előtér nyílik. Az átalakításhoz szükséges falazási,
burkolási, festési, villanyszerelési munkák kerülnek elvégzésre a nyílászárókonszignáció szerinti nyílászárók
beépítésével.
A tűzjelző rendszer az egész épületegyüttesre kiépítésre kerül.
2. Tetőfelújítás a teljes épületegyüttesen:
a kiegészítő szegélyezésekkel, csatornarendszer cseréjével, bádogos szerkezetekkel együtt
Cserépfedés csere 2000 m2
Fémlemez fedés cseréje 70 m2
Lapostető bitumenes lemez szigetelése 52 m2
3. Homlokzatfelújítás volt óvodai szárnyon:
Utólagos homlokzati hőszigetelés 470 m2
Homlokzati ragasztott falburkoló klinker lap kivitelezése 425 m2
Lábazati kőburkolat készítés 41 m2
4. Nyílászáró csere volt óvodai szárny:
Homlokzati nyílászárók teljeskörű bontása, cseréje műanyag fehér színben 22 db
Az építési-felújítással munkákkal érintett nettó alapterület: 2574,18 m2
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy
műszakilag összekötött épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan
alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha
az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az
egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen
egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
(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: 300
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: 474558810
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10562318211
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: wf@wf.t-online.hu
Telefon: +36 34341768
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): Kivitelező 2022. október 31-én szerződésmódosítási kérelemmel fordult Megrendelőhöz.
Ebben Kivitelező kérte a vállalkozói díj további nettó 61.898.972,-Ft-tal történő megemelését az
építőipari piacon a szerződéskötés óta az anyagárak és egyéb kivitelezési költségek tekintetében –
elsősorban a szerződéskötést megelőző napon kitört ukrajnai háború miatt – bekövetkezett, a rendes
piaci kockázatot rendkívül jelentős mértékben meghaladó és előre nem látható árrobbanás miatt.
Kivitelező szerződésmódosítási kérelmében részletesen bemutatta az egyes alapanyagok árában és
egyéb kivitelezési költségekben a szerződéskötés óta bekövetkezett emelkedést. A Megrendelő a
szerződésmódosítási kérelemben foglaltak áttekintette, mérlegelte és úgy ítélte meg, hogy az abban
jelzett körülmények és adatok alapján Vállalkozó díjemelési igénye indokolt, ennek hiányában a Szerződés
teljesítése lehetetlenné válna, melyre figyelemmel felek az alábbiak szerint módosítják a Szerződést.
Fentiekre tekintettel a felek a vállalkozási díj összegét nettó 474.558.810,-Ft-ra emelték meg és a még ki
nem fizetett részszámlák összegét a módosított vállalkozói díjhoz igazították.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj
megemelésének mértéke nem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és az uniós közbeszerzési értékhatárt
sem. A módosítás nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak tárgya
továbbra is ugyanaz marad.
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: Jelen pont a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. A módosítás
a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapul.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 412659838 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 474558810 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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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (24743/2022)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000823892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyi/telephelyeket összekötő internetvonalak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

64200000-8

További tárgyak:

64210000-1
72318000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110,RO113,RO124 A teljesítés fő helyszíne: AK központi ügyintézési helye és KD-ben
meghatározott budapesti helyszínek (Budapest, HU110), illetőleg az AK székelyudvarhelyi (Románia,
RO124) és kolozsvári telephelye (Románia, RO113) között
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Telephelyi internetvonalak valamint a telephelyeket összekötő vonalak biztosítása az Ajánlatkérő (AK) részére, 48
hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.
A nyertes ajánlattevő (AT) által létesítendő és biztosítandó adatvonalak (a közbeszerzés mennyisége):
• Pont-pont összeköttetés Kunigunda útja és Bródy Sándor utca között – 2x1 Gbit/s – alkalmazott technológia:
DWDM
• Pont-pont összeköttetés a Kunigunda útja és a Naphegy tér között – a két telephely között a szolgáltató két
független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x10 Gbit/s –alkalmazott technológia: optikai sötétszál
• Nagy sávszélességű hálózat a nagyobb belföldi telephelyek között – 200 Mbit/s a Kunigunda útja és a Dunavirág
utca telephelyek között – alkalmazott technológia: L2VPN
• MPLS alapú hálózat a nagyobb külföldi telephelyek között – a Kunigunda útja és Székelyudvarhely (Erdély,
Románia), illetőleg Kolozsvár (Erdély, Románia) között – irányonként 100 Mbit/s szimmetrikus sávszélességű
átvitelt biztosító kétirányú (oda-vissza) kapcsolat HD/SD-SDI csatoló felülettel és a szükséges eszközökkel,
végberendezésekkel – alkalmazott technológia: L3VPN (vagy megfelelő)
• Bérelt vonali Internet a Kunigunda úti (4-10 Gbit/s) valamint a Naphegy téri (1Gbit/s) telephelyre – a bérelt vonali
Internethez kapcsolódva biztosítani kell DDoS támadás elleni védelmi rendszert a szolgáltatói hálózatban (AT saját
tulajdonú hálózatán)
• Domain Név Szolgáltatás (DNS) - MTVA által üzemeltetett DNS kiszolgáló rendszerek számára 3 db publikusan
elérhető, magas rendelkezésre állású, DNS szolgáltatás nyújtása
• Hangvonalak - 6 db, a Fővinform, a MÁVinform, Jánoshegy, Zeneakadémia, MŰPA és az OMSZ telephelyei, illetve
a Kunigunda útjai telephely közötti hangátvitelre szolgáló szimmetrikus sávszélességű bérelt vonal szükséges
eszközökkel, végberendezésekkel, illetve erre vonatkozó tartalommal.
• Egyéb bérelt vonali internetszolgáltatás 2 budapesti végponton mely sávszélessége szimmetrikus legalább 10
Mbit/s
• L3VPN („zárt”) hálózat az MTVA és tudósítói/ügyfelei között - A Vidéki tudósító és MTI hírszolgálat hálózatok
számára – két L3VPN hálózat
A fenti tevékenységek ellátása – különösen az adatvonalak kiépítése során és a DDoS támadás elleni védelem
körében – legalább középfokon magyar nyelven kommunikálni képes, a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt
szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK
elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű
dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja
és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén –
igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(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
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IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 584348
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Telephelyi/telephelyeket összekötő internetvonalak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/11/28 (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: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
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: 225000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022. 11. 07.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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):

64200000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

64200000-8

További tárgyak:

64210000-1

Kiegészítő szójegyzék

72318000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,RO113,RO124 A teljesítés fő helyszíne: AK központi ügyintézési helye és KD-ben
meghatározott budapesti helyszínek (Budapest, HU110), illetőleg az AK székelyudvarhelyi (Románia,
RO124) és kolozsvári telephelye (Románia, RO113) között
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telephelyi internetvonalak valamint a telephelyeket összekötő vonalak biztosítása az Ajánlatkérő (AK) részére, 48
hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.
A nyertes ajánlattevő (AT) által létesítendő és biztosítandó adatvonalak (a közbeszerzés mennyisége):
• Pont-pont összeköttetés Kunigunda útja és Bródy Sándor utca között – 2x1 Gbit/s – alkalmazott technológia:
DWDM
• Pont-pont összeköttetés a Kunigunda útja és a Naphegy tér között – a két telephely között a szolgáltató két
független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x10 Gbit/s –alkalmazott technológia: optikai sötétszál
• Nagy sávszélességű hálózat a nagyobb belföldi telephelyek között – 200 Mbit/s a Kunigunda útja és a Dunavirág
utca telephelyek között – alkalmazott technológia: L2VPN
• MPLS alapú hálózat a nagyobb külföldi telephelyek között – a Kunigunda útja és Székelyudvarhely (Erdély,
Románia), illetőleg Kolozsvár (Erdély, Románia) között – irányonként 100 Mbit/s szimmetrikus sávszélességű
átvitelt biztosító kétirányú (oda-vissza) kapcsolat HD/SD-SDI csatoló felülettel és a szükséges eszközökkel,
végberendezésekkel – alkalmazott technológia: L3VPN (vagy megfelelő)
• Bérelt vonali Internet a Kunigunda úti (4-10 Gbit/s) valamint a Naphegy téri (1Gbit/s) telephelyre – a bérelt vonali
Internethez kapcsolódva biztosítani kell DDoS támadás elleni védelmi rendszert a szolgáltatói hálózatban (AT saját
tulajdonú hálózatán)
• Domain Név Szolgáltatás (DNS) - MTVA által üzemeltetett DNS kiszolgáló rendszerek számára 3 db publikusan
elérhető, magas rendelkezésre állású, DNS szolgáltatás nyújtása
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• Hangvonalak - 6 db, a Fővinform, a MÁVinform, Jánoshegy, Zeneakadémia, MŰPA és az OMSZ telephelyei, illetve
a Kunigunda útjai telephely közötti hangátvitelre szolgáló szimmetrikus sávszélességű bérelt vonal szükséges
eszközökkel, végberendezésekkel, illetve erre vonatkozó tartalommal.
• Egyéb bérelt vonali internetszolgáltatás 2 budapesti végponton mely sávszélessége szimmetrikus legalább 10
Mbit/s
• L3VPN („zárt”) hálózat az MTVA és tudósítói/ügyfelei között - A Vidéki tudósító és MTI hírszolgálat hálózatok
számára – két L3VPN hálózat
A fenti tevékenységek ellátása – különösen az adatvonalak kiépítése során és a DDoS támadás elleni védelem
körében – legalább középfokon magyar nyelven kommunikálni képes, a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt
szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK
elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű
dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja
és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén –
igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(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: 217245600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
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):
Megrendelő a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képző táblázatban szereplő 2 db külföldi és
összesen 16 db vidéki vonalat a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képző táblázatban foglalt
időpontoktól nem kívánja igénybe venni.
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 módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti
szerződés értékének 10%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés értékének 10%-a 465.160,- Ft
+ ÁFA/hó, a módosítás értéke összesen 672.000,- Ft + ÁFA/hó, azonban a szerződéses ellenérték nem
növekszik, hanem csökken; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez tekintettel arra, hogy a módosítással érintett, szolgáltatások az
eredeti szerződésben szereplő szolgáltatásokkal azonos természetű szolgáltatások, Megrendelő az eredeti
szerződésben megrendelt szolgáltatások közül nem kíván tovább igénybe venni 2 (kettő) db külföldi és
összesen 16 (tizenhat) db vidéki vonalat. Felek a módosítás jogalapjaként hivatkoznak a Kbt. 141. § (2)
bekezdésére.
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: 225410000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 217245600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (24994/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
Hivatkozási szám: EKR000880312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez
távoli elérést biztosít VPN segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő
mindenkori székhelyét is megjelölhetik.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az LKSZ megnevezésű programban végzendő eseti alkalmazásfejlesztési feladatok
ellátása a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Mennyiség
Keretmennyiség: 4000 mérnökóra.
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a
keretösszeg/keretmennyiség maradéktalan felhasználására.
(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: 2019 /S 017 - 036817
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LKSZ rendszer fejlesztése/2018.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Laurel Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33752116
Postai cím: Gyümölcs Utca 4-6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: tduhonyi@laurel.hu
Telefon: +36 22510350
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: 64000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.14
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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):

72200000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72200000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő a fejlesztéssel érintett rendszerekhez
távoli elérést biztosít VPN segítségével. A feladat jellege miatt teljesítési helyként Felek az Ajánlatkérő
mindenkori székhelyét is megjelölhetik.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy
Nyertes ajánlattevő feladata az LKSZ megnevezésű programban végzendő eseti alkalmazásfejlesztési feladatok
ellátása a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Mennyiség

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

476

Keretmennyiség: 4000 mérnökóra.
Vállalkozási keretszerződés keretösszege nettó 64.000.000 Ft. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a
keretösszeg/keretmennyiség maradéktalan felhasználására.
(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: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 64000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Laurel Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33752116
Postai cím: Gyümölcs Utca 4-6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: tduhonyi@laurel.hu
Telefon: +36 22510350
Internetcím(ek): (URL) www.laurel.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):
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.14
A szerződésmódosítás indokai:
Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják az alább kifejtett indokokra
tekintettel:
Az LKSZ a Megrendelő működése szempontjából kiemelten fontos pótdíjazási ügyek ügyviteli feladatait
támogató informatikai alkalmazás. Az LKSZ a Megrendelő által használt számos egyéb informatikai
rendszerrel integráltan működik, többek között a Megrendelő alapfeladatainak ellátását támogató,
egyedi fejlesztésű „Díjellenőrzési Rendszer”, az Ultimate PE 4.0 iratkezelő szoftver, továbbá az OnBase
dokumentum menedzsment és munkafolyamat automatizálási szoftver. A Díjellenőrzési Rendszer
jogszabályi változásokkal összefüggő várható továbbfejlesztése, az Ultimate és az OnBase rendszerek
2023. évi új verzióinak üzembe helyezése miatt szükséges az LKSZ szoftver továbbfejlesztése annak
érdekében, hogy az LKSZ és a hivatkozott informatikai rendszerek közötti elektronikus interfész a
továbbiakban is működőképes legyen.
A jelenleg hatályban lévő „LKSZ rendszer fejlesztése/2018” tárgyú vállalkozási keretszerződés 2023. január
10. napján lejár, azonban az eredeti keretösszeg (nettó 64 millió Ft) nem került felhasználására és a fel nem
használt összeg lehetővé teszi a fenti – előre nem látható feladatok – teljesítését. A hivatkozott fejlesztési
célok és tevékenységek összhangban vannak a hatályos szerződés tartalmával. A fentebb ismertetett okok
alapján, figyelemmel arra, hogy a Szerződés szerinti szolgáltatás ellátására Megrendelő jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátása érdekében 2023-ban és 2024-ben is szükség lesz, Felek a Szerződés
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lejárati határidejét további 12 hónnappal meghosszabbítják, tekintettel arra is, hogy a Szerződés a Kbt. 98.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, kizárólagos jogok védelme mellett jött létre, a fejlesztés elvégzésére – az
eredeti jogalappal összhangban – kizárólag a Vállalkozó képes.
A Miniszterelnökség ellenőrzési gyakorlata szerint keretszerződés, keretmegállapodás esetében tekinthető
nem lényegesnek a módosítás, ha az eredeti időtartam alatt nem került a keret kimerítésre, és a mennyiség
nem, csak az időtartam módosul nem jelentős mértékben.
(A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről;
2022. június 9.)
Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában
foglalt feltételeknek, így a módosítás miatt új közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.
Fenti indokok alapján Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Módosuló rendelkezés
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 10.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján – eltérő időpontban való
aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon – lép hatályba, és 60 hónap határozott időtartamra
jön létre.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: a jelent pont kitöltése kizárólag technikai jellegű
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 64000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 64000000 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 (24926/2022)
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: bernadett@drmanyoki.hu
Fax: +36 12120773
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: Védőitalok, védőkrémek/aerosolok és rovarirtók
Hivatkozási szám: EKR001681952021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Védőitalok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15320000-7

További tárgyak:

15321300-7
15830000-5
15831000-2
15831200-4

Kiegészítő szójegyzék
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15860000-4
15863000-5
15864000-2
15864100-3
15981200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe.
A pontos teljesítési helyszínek az eseti megrendelések során kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak részére védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) beszerzése.
Jelen rész alap keretmennyisége, amelynek 100 %-ára lehívást vállal Ajánlatkérő:
45.808 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavmentes természetes ásványvíz, 105 859 db 2
literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavas természetes ásványvíz, 9.717 db 1 literes kiszerelésű,
minimum 40% citromlé tartalommal rendelkező citromlé, 4.498 db dobozos kiszerelésű, dobozonként minimum
100 db tablettát tartalmazó citrompótló készítmény, 25.400 db 1 kg-os kiszerelésű kristálycukor, 24.703 doboz,
filteres kiszerelésű, dobozonként 20 teafiltert tartalmazó fekete tea.
A szállítandó teljes tervezett alapmennyiség a szerződés hatálya alatt plusz 30%-kal változhat.
(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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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 050 - 127776
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Védőitalok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25049813241
Postai cím: Ezred Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@i-com.hu
Telefon: +36 16881840
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Internetcím(ek): (URL) www.i-com.hu
Fax: +36 13701180
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 22999391 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
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Kiegészítő szójegyzék

15830000-5
15831000-2
15831200-4
15860000-4
15863000-5
15864000-2
15864100-3
15981200-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe.
A pontos teljesítési helyszínek az eseti megrendelések során kerülnek meghatározásra.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak részére védőitalok (ásványvíz, teafilter, cukor, citromlé,
citrompótló) beszerzése.
Jelen rész alap keretmennyisége, amelynek 100 %-ára lehívást vállal Ajánlatkérő:
45.808 db 2 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavmentes természetes ásványvíz, 105 859 db 2
literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű szénsavas természetes ásványvíz, 9.717 db 1 literes kiszerelésű,
minimum 40% citromlé tartalommal rendelkező citromlé, 4.498 db dobozos kiszerelésű, dobozonként minimum
100 db tablettát tartalmazó citrompótló készítmény, 25.400 db 1 kg-os kiszerelésű kristálycukor, 24.703 doboz,
filteres kiszerelésű, dobozonként 20 teafiltert tartalmazó fekete tea.
A szállítandó teljes tervezett alapmennyiség a szerződés hatálya alatt plusz 30%-kal változhat.
(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: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 22999391
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10767692242
Postai cím: Szállás Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: bajomi.gergely@babolna-bio.com
Telefon: +36 14320400
Internetcím(ek): (URL) www.megfoglak.hu
Fax: +36 14320401
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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):
Felek kölcsönös megállapodással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4)
bekezdés c) pontja
alkalmazásával módosítják a szerződést.
A módosítás dátuma: 2022. október 27. napja.
Keretszerződés I. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Hatályos feltétel:
A Keretszerződés I.1. pontja:
„I. A szerződés tárgya
1. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott rovarirtók (a továbbiakban: Termék vagy Termékek)
fajta és mennyiség szerinti határidős adásvétele a Megrendelők eseti megrendelései (a továbbiakban:
eseti megrendelés) alapján a Szerződés időbeli hatálya alatt, a Szerződésben és a felhívás II.2.4) pontjában
meghatározott keretmennyiség (a továbbiakban: keretmennyiség), a Szerződés 3. sz. mellékletében
meghatározott vételár ellenében.
Módosított feltétel:
Felek a Keretszerződés I.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
„I. A szerződés tárgya
1. A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott rovarirtók (a továbbiakban: Termék vagy Termékek)
fajta és mennyiség szerinti határidős adásvétele a Megrendelők eseti megrendelései (a továbbiakban: eseti
megrendelés) alapján a Szerződés időbeli hatálya alatt, a Szerződésben és az alábbiakban meghatározott
keretmennyiség (a továbbiakban: keretmennyiség), a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott
vételár ellenében.”
- 400 ml-es darázsirtó aerosol 5160 db.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel módosul a szerződés 3. számú melléklete (ártáblázat) az
egységárak és a mennyiség tekintetében, amely jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Hatályos feltétel:
A Keretszerződés III.1. pontja:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés összege nettó 4.230.110,- Ft + 27% ÁFA (azaz nettó négymilliókettőszázharmincezer-száztíz forint + 27 % ÁFA), összesen bruttó 5.372.240,- Ft (azaz ötmillióháromszázhetvenkettőezer-kettőszáznegyven) forint.
Módosított feltétel:
Felek a Keretszerződés III.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés összege nettó 3.844.200,-Ft + 27% ÁFA (azaz nettó hárommilliónyolcszáznegyvennégyezer-kettőszáz forint + 27 % ÁFA), összesen bruttó 4.882.134,- Ft (azaz négymilliónyolcszáznyolcvankettőezer-százharmincnégy forint).
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

483

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A vízügyi igazgatóságok kénytelenek csökkenteni a keretösszeg mértékét, mivel
az elmúlt időszak során, sajnos olyan mértékű kedvezőtlen gazdasági események indultak el, amelyek
a korábbi évek, vagy akár évtizedek normalitásának, piaci folyamatainak is jelentősen ellentmondanak,
kiszámíthatatlanná váltak és szélsőséges mértékű drágulást eredményeztek.
A közfoglalkoztatási program tervét 2022. január 10-ig kellett benyújtani az illetékes kormányhivatalok
részére, melyben az igazgatóságok egy átlagos 10%-os áremelkedéssel számoltak. Ezt követően, 2022
februárjában kirobbant orosz-ukrán háború rendkívüli, előre nem kalkulálható nehézségek elé állította az
európai gazdaságot.
Jelentős tényező még a szállítmányozásban fellépő nehézségek, és a szállítási költségek globális
emelkedése. Sajnos, a belföldi szállítmányozás sem tud még a korábbi szinten teljesíteni, a szállítmányozó
vállalkozások a tavalyi évben 20-30% forgalomcsökkenést szenvedtek el, melyek költségvonzatát
kapacitáscsökkentéssel tudták ellentételezni. A jelenleg megnövekedett áruforgalmi igények meghaladják
a lehetőségeket, amelyek a teljesítési oldalon szállítási költségnövekedéssel jártak.
Tovább növeli a költségeket az üzemanyag történelmi – minden eddiginél magasabb – ára is, melyet a
nemzetközi fuvarozásban és a 7,5 tonna feletti szállítások esetén a korábban még érvényben lévő hatósági
árszabályozás sem enyhített.
Az EUR/HUF árfolyam a háború kezdete óta olyan mértékben emelkedett, amelyre soha nem volt példa,
elérte a 400 Ft-os árfolyamszintet is.
Az előbb részletezett hatások például a munkaruhák tekintetében is tetten érhetők. A vízügyi ágazat
a közfoglalkoztatási program keretében dolgozó fizikai munkásai részére – a vízügyi ágazatban
foglalkoztatottak ruházati szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 11.) BM utasítás 3. §-a alapján –
munkaruházatot biztosít. Ezen ruházatot a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a
termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.)
Korm. rendelet 2. §-a alapján az ágazatnak a büntetés-végrehajtástól kell beszereznie.
A munkaruházatok árai is jelentősen megemelkedtek, mely miatt a vízügyi igazgatóságok a beszerzéseik
átcsoportosításra, optimalizálására kényszerültek, mivel a 2022. január 31-ig megítélt keretükhöz
többletforrás igénylésére nincs lehetőség. Ezen okból a keretösszeg
2.674.199,- Ft-tal kerül csökkentésre a programban kötelezően biztosítandó, megemelkedett árú termékek
beszerzésére (pl.: munkaruha, védőeszköz).
2.2. Figyelemmel arra, hogy a Szerződés 2022. március 01. napjától 12 hónapig vagy a keretösszeg
kimerüléséig hatályos, és a termékek további zavartalan, zökkenőmentes és folyamatos szállításának
biztosítása nélkülözhetetlen, így a Szerződés módosítása elkerülhetetlen.
Felek a fenti körülmények miatt módosítják az adásvételi keretszerződést akként, hogy a szerződés
keretösszege változik, az egységárak nem kerülnek módosításra, úgy, hogy azzal egyidejűleg Felek a
keretmennyiséget csökkentik.
2.3. A tárgyi szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
figyelemmel arra, hogy:
Tekintettel arra, hogy az előadottak alapján Eladó és Vevő a legnagyobb gondosság mellett sem
számíthatott az orosz-ukrán háborúra, amely a termékek drágulásával jár, ezért a jelen szerződésmódosítás
megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában foglalt feltételeknek.
A szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződésben megvalósítandó feladatokat, melyre
figyelemmel a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és
megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjában foglalt feltételeknek.
A szerződésmódosítás továbbá nem jár együtt az Alapszerződés ellenértékének növekedésével, melyre
figyelemmel az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjában foglalt feltételeknek.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4230110 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3844200 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 (25056/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@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: SE ETK épületeinek teljeskörű takarítása
Hivatkozási szám: EKR000085412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ETK Vas utcai épület teljeskörű takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90911300-9

90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas utca 17.

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 160.655.707 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A
teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően
végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak
fertőtlenítőszeres lemosását, táblák mosását a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal továbbá
külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a
rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni
takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén
végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén
végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények
utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 10 112 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 3700 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján
bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás
módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt
kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 179 - 432697
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14645-27/GFIBSZI/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: ETK Vas utcai épület teljeskörű takarítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
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: 160655707 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás megkötésének napja: 2022. november 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
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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:
2022/11/21 (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):

90911200-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90911300-9

Kiegészítő szójegyzék

90919300-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas utca 17.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 160.655.707 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A
teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően
végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak
fertőtlenítőszeres lemosását, táblák mosását a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal továbbá
külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a
rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni
takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén
végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén
végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények
utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 10 112 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 3700 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján
bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás
módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
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Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt
kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(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: 160655707
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés nettó keretösszegének változatlanul hagyása mellett az egységárakat módosították a
szerződés 3.4. pontja és a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
Felek a szerződésmódosítást 2022. november 15-én írták alá. Az aláírás napja a hatálybalépés napja.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Vállalkozó 2022. augusztus 30. napján megkereséssel
fordult a Semmelweis Egyetem Szolgáltatási Igazgatóságához, melyben díjemelés iránti kérelmet adott
elő. A kérelmét azzal indokolta, hogy a szolgáltatásukban releváns részt képviselő bérköltségek - a
minimálbér kötelező emelése miatt - jelentősen megemelkedtek, továbbá, a megnövekedett igények
és költségek növekedése és a súlyos mértékű infláció az árak exponenciális emelkedését hozta, így
tevékenységük gazdaságossága csak egy minimum 20%-os vállalási díj emeléssel tartható fenn. Vállalkozó
egyidejűleg árelemek módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, melyre a szerződés 3.4. pontjában
szereplő szakágazati inflációs ráta 2,5 %-ot elérő mértékű változása esetén van lehetőség.
A Szerződés 3.4. pontja az alábbiakat tartalmazza: „Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés
hatálybalépésének évfordulóján megvizsgálják a KSH honlapján közzétett szakágazati inflációs
rátát, és amennyiben az előző naptári évre vonatkozó, a KSH honlapján közzétett ágazati inflációs
ráta eléri 2,5 %-ot, Vállalkozó jogosult az évfordulótól számított 5 munkanapon belül árelemek
módosítást kezdeményezni, és Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja alapján jogosultak a Szerződés
módosítására”.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács által 2022. május 12-én kiadott, és azóta többször
kiegészített, Útmutató a közbeszerzési szerződések módosítása, teljesítése tárgyában (továbbiakban:
Útmutató), leírja és egyben felhívta a figyelmet arra, ha a szerződésbe – eredetileg – a jövőbeli
áremelkedések kezelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti indexálás beépítésre került az
árváltozás teljes spektrumára vonatkozóan (minden árelemre), akkor később a szerződés teljesítése során
az áremelkedésekre tekintettel aggályos a szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti módosítása,
hiszen ez esetben az előre nem láthatóság nem állapítható meg, mivel ajánlatkérő az áremelkedéssel már
a szerződés megkötése előtt, a közbeszerzési eljárás előkészítési fázisában számolt. Másként fogalmazva, a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződésbe eredetileg beépített indexálási módszer eredendő
hibája, illetve hiányossága nem teremthet alapot egy, a módszert érintő későbbi szerződésmódosításra.
Bár a Szerződésekben nem került pontosan rögzítésre, hogy Felek pontosan melyik KSH indexet
alkalmazzák a Szerződés hatálya alatt, ugyanakkor Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy az Egyetem
5,5 %-os vállalkozói díjnövekedést magába foglaló, leghamarabb a szerződésmódosítás aláírásának
napjával hatályba lépő szerződésmódosítást lát lehetségesnek.
2020. évre a KSH által közölt 81.2 Takarítás szolgáltatói index mértéke 103,4 % volt, 2021-es évre KSH
adatot nem közölt, azonban helyette https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0067.html tábla
81. oszlop Építmény-üzemeltetés, zöldterület kezelés indexet lehet alkalmazni a takarítási tárgyú
szerződéseknél, így jelen Szerződésmódosítással a jövőre nézve is egyúttal rögzítésre kerül, mint az
ármódosítás alkalmával figyelembe irányadó szakágazati inflációs ráta.
A fentiekben hivatkozott 2021. éves index 3,4 %, így a Szerződés 3.4. pontja alapján a Vállalkozó jogosult
díjmódosítást kezdeményezni.
Felek a Szerződést a fent leírtak figyelembevétele mellett, a Kbt. 141.§ (6) bekezdés, illetve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a Szerződés 3.4. pontja alapján az alábbiak szerint közös
megegyezéssel módosítják (a továbbiakban: Szerződésmódosítás).
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletét jelen 1. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete
egészíti ki, amely tartalmazza a jelen módosításra tekintettel korrigált egyes díjtételeket.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban rögzített feladatok a 2. sz. mellékletben leírtaknak megfelelő,
szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozó – ajánlatának megfelelően – havonta, utólag 3.068.900 Ft
+ ÁFA/hó azaz nettó hárommillió-hatvannyolcezer-kilencszáz forint plusz általános forgalmi adó/hó
vállalkozói díj kifizetésére jogosult. A vállalkozói díj ellenértéke tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel
összefüggő, valamennyi felmerülő költséget, adót, illetéket, ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget,
valamint az Műszaki specifikációban foglalt termékek/eszközök biztosítását.”
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A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3.2. Felek rögzítik, hogy az 5.2. pontban szabályozott nem rendszeres takarítási feladatok szerződésszerű
teljesítése esetén Vállalkozó az alábbi díjakra jogosult:
Rendkívüli helyzeteket követő takarítás nettó óradíja 1 952 Ft/óra
Homlokzati nyílászárók külső- és belső takarításának nettó díja 134 Ft/m2/alkalom
Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya alatt az irányadó szakágazati inflációs rátaként 1.1.1.33. Az EBS
Rendelet által előírt megfigyelt szolgáltatási területek kibocsátásiár-indexei a teljes ügyfélkörnek (B-All)
nyújtott szolgáltatások 81. oszlop (Építmény-üzemeltetés, zöldterületkezelés indexet veszik figyelembe.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 160655707 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 160655707 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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Szépművészeti Múzeum (24097/2022)
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: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Tímea
Telefon: +36 14697163
E-mail: timea.fejes@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
Hivatkozási szám: EKR000251992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79714000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria
Vasarely Múzeum
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szépművészeti Múzeumban és telephelyein (Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum, Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti
Kutatóintézet) teremfelügyeleti feladat elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott napi létszámmal:
• Szépművészeti Múzeum: állandó kiállítások 17 fő, 2020 végén megnyíló új állandó kiállításokkal együtt 25 fő,
időszaki kiállítások 8 fő, frontszemélyzet 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: állandó kiállítások 18 fő, időszaki kiállítások 5 fő, frontszemélyzet 3 fő
• Vasarely Múzeum: kiállítások 3 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: kiállítások 2 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet:
kiállítások 1 fő
Rendezvények esetén:
• Szépművészeti Múzeum: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Vasarely Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 629.476.000,-Ft, amelynek 70%-os lehívására kötelezettséget
vállal Ajánlatkérő.
Megrendelő egyoldalúan – írásbeli megrendelés Vállalkozóhoz történő megküldésével – jogosult az Országos
Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, illetve a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (1135
Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület) teljesítési helyszíneken a teremfelügyeleti feladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatás megrendelésére a jelen keretszerződés időtartama alatt, a fenti keretösszeg erejéig, a
közvetlen egyedi megrendelésekben foglaltak szerint (Megrendelő által Vállalkozó felé jelzett szolgálati létszám és
az érintett időszakra vonatkozó adatok megadásával).
A tevékenység éves szinten minimum mintegy 180.000 óra.
A teljesítés pontos helyei:
Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota A-B-C-D épület
Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 7. (Zichy kastély)
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103.
Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet 1135
Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 213 - 522669
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

2020/10/14 (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: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SECTUM Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36251993
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: zsofia.karpati@trezex.com
Telefon: +36 306592817
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: 629476000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja. 2022. november 1.
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:
2022/11/21 (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):

79714000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79714000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria
Vasarely Múzeum
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szépművészeti Múzeumban és telephelyein (Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum, Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti
Kutatóintézet) teremfelügyeleti feladat elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott napi létszámmal:
• Szépművészeti Múzeum: állandó kiállítások 17 fő, 2020 végén megnyíló új állandó kiállításokkal együtt 25 fő,
időszaki kiállítások 8 fő, frontszemélyzet 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: állandó kiállítások 18 fő, időszaki kiállítások 5 fő, frontszemélyzet 3 fő
• Vasarely Múzeum: kiállítások 3 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: kiállítások 2 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet:
kiállítások 1 fő
Rendezvények esetén:
• Szépművészeti Múzeum: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
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• Vasarely Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 682.423.600,-Ft, amelynek 70%-os lehívására kötelezettséget
vállal Ajánlatkérő.
Megrendelő egyoldalúan – írásbeli megrendelés Vállalkozóhoz történő megküldésével – jogosult az Országos
Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, illetve a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (1135
Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület) teljesítési helyszíneken a teremfelügyeleti feladatok ellátására
vonatkozó szolgáltatás megrendelésére a jelen keretszerződés időtartama alatt, a fenti keretösszeg erejéig, a
közvetlen egyedi megrendelésekben foglaltak szerint (Megrendelő által Vállalkozó felé jelzett szolgálati létszám és
az érintett időszakra vonatkozó adatok megadásával).
A tevékenység éves szinten minimum mintegy 180.000 óra.
A teljesítés pontos helyei:
Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota A-B-C-D épület
Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 7. (Zichy kastély)
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103.
Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet 1135
Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület
(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: 692423600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: SECTUM Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36251993
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
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E-mail: zsofia.karpati@trezex.com
Telefon: +36 306592817
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek módosítják a Keretszerződés 2.1. pontjában (A Keretszerződés tárgya) a keretösszeget az alábbiak
szerint:
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 682.423.600,-Ft + áfa, azaz nettó
Hatszáznyolcvankettőmillió-négyszázhuszonháromezer-hatszáz forint + áfa.
A Felek módosítják a Keretszerződés 4.1. pontját (vállalkozói díj) az alábbiak szerint:
Vállalkozót a jelen keretszerződés 2.1. és 2.2. pontjai alapján a Megrendelésekben megrendelt feladatai
szerződésszerű teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A Felek a vállalkozói díjat órabér alapján, az
alábbiak szerint határozzák meg figyelemmel az 1. számú mellékletben található műszaki leírásban foglalt
részletekre:
- A 2.1. pontban foglalt szolgáltatások ellenértékeként fizetendő vállalkozói díj:
nettó 2400,- Ft+áfa/ óra/fő, azaz nettó kettőezer-négyszáz forint+áfa/óra/fő
- A 2.2. pontban foglalt opciós szolgáltatások ellenértékeként fizetendő vállalkozói díj:
nettó 2400,- Ft+áfa/ óra/fő, azaz nettó kettőezer-négyszáz forint+áfa/óra/fő
Az áfa mértékére és megfizetésére a teljesítéskor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
Kifizetésre kizárólag Megrendelés, tényleges feladatellátás és teljesítésigazolás esetén, Megrendelő által
ténylegesen igénybe vett létszám és óraszám alapján kerülhet sor a 2.1. pontban feltüntetett keretösszeg
terhére.
Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződés módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (6) bekezdésén alapul. Felek kijelentik továbbá, hogy a szerződés
módosítását megelőzően alaposan megvizsgálták a Kbt. alábbi szabályait, a feltételeknek való megfelelést
és a korlátozásokat.
Kbt. 141.§ (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;
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.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával
jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek
az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor,
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította
meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
(6) 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
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(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Felek megállapítják, hogy a vállalkozói díjat és a szerződéses értéket
érintő alábbi körülmények a Keretszerződés módosítását teszik szükségessé:
• a Vállalkozó jogszabályban foglalt kötelezettségei (különös tekintettel a Kormány 703/2021. (XII.
15.) Korm. rendeletre „a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról”) betartása következtében a munkabérrel kapcsolatos költségei emelkedtek;
• A KSH tájékoztatása szerint az elmúlt hónapok inflációs emelkedése 20 éve nem látott mértékű volt,
ennek következtében a munkabérek, illetve az egyéb költségek is dinamikusan nőnek, amely szintén
kihatással van Vállalkozó keretszerződés teljesítésével kapcsolatos költségeire;
• A Szépművészeti Múzeum intézményeinek COVID-járvány utáni létszám- és feladatigénye egyre inkább
nagyobb és jobb minőségű- és mennyiségű személyi állomány és szakmai-vezetői háttér felállítását teszi
szükségessé Vállalkozó számára;
• a jelenlegi infláció mellett a Vállalkozó az eredeti vállalkozói díj ellenében nem tud olyan munkaerőt
biztosítani, amely megfelelne a Megrendelő által megfogalmazott elvárásoknak (pl. legalább középfokú
végzettség, nyelvismeret stb.), másrészt a kulturált megjelenés (formaruha) is költséget generál, amely az
infláció mértéke mellett szintén meghaladja az eredeti óradíj összegét;
• mindezek alapján a közfeladatellátásnak és a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő teremfelügyeleti
szolgáltatás csak az emelt vállalkozói díj mellett biztosítható;
• tekintettel a vállalkozói díj emelésére, a keretösszeget is módosítani szükséges, mivel az emelt vállalkozói
díj mellett a keretösszeg hamarabb kimerül, mint amivel Ajánlatkérő eredetileg számolt.
Megrendelő időközben megkezdi az új keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
előkészítését, azonban az új keretszerződés megkötéséig Megrendelő a keretösszeg emelésével kívánja
biztosítani a teremfelügyeleti szolgáltatások megrendelésének folyamatosságát.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 629476000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 682423600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23955/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paragi József
Telefon: +36 709848011
E-mail: jozsef.paragi@volanbusz.hu
Fax: +36 14557919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VOLÁNBUSZ Forgalmi és értékesítési szakrendszerek
Hivatkozási szám: EKR000080532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: VOLÁNBUSZ Forgalmi és értékesítési szakrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:
72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 131.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tárgy: "Forgalmi és értékesítési szakrendszerek egységesítése és kiterjesztése"

Kiegészítő szójegyzék
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Ajánlattevő feladata a VOLÁNBUSZ Zrt. forgalomirányítási és járműkövetési rendszerének jogelőd DDKK TRAFFIC
szakmai rendszerhez történő integrációja, valamint a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és opcionálisan a
jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN értékesítési rendszer egységesítése és kiterjesztése a műszaki leírásban előírtak szerint.
Ajánlattevő az egységesítés és kiterjesztés során a fejlesztésekkel megvalósuló forráskódot a VOLÁNBUSZ Zrt.
részére köteles átadni.
A forgalmi és kereskedelmi szakmai rendszerek egységesítése, kiterjesztése keretében Ajánlattevő feladata a
jogelőd DDKK TRAFFIC rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN rendszer kapacitás-, rendszer-,
migrációs, tesztelési és oktatási terveinek elkészítése, adatbetöltési és migrációs feladatok elvégzése, a
kapcsolódó rendszerek integrációja, a jogosultsági struktúra és a szervezet leképezése, funkcionális fejlesztések
elvégzése, műszaki feladatelemek elvégzése, valamint tesztelési és oktatási tevékenységek végzése. Ajánlattevő
feladata opcionálisan továbbá a jogelőd TRAFFIC és jogelőd ELIN rendszerek funkcionális fejlesztéseinek
elvégzése.
A forgalomirányítási és járműkövetési rendszer integrációs fejlesztés keretében Ajánlattevő feladata a
jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és 6 db VEKTOR rendszer, valamint 1 db VEKTOR-HKIR interfész
integrációjának logikai és fizikai rendszertervezése, műszaki dokumentáció elkészítése, interfészek fejlesztése
és beállítása, tesztelése, dokumentációk és kézikönyvek elkészítése, valamint üzembe helyezés. Ajánlattevő
feladata opcionálisan további 1 db VEKTOR rendszer kiegészítő interfészének fejlesztés és beállítása, valamint a
dokumentációk és kézikönyvek elkészítése.
Mind a TRAFFIC, mind az ELIN szakmai rendszerek fejlesztési környezete UNIFACE alapú.
A TRAFFIC FO modul FO-FSZ (forgalmi szolgálattevő), FO-ML (menetlevél rögzítő) és ELIN rendszer felhasználóit
figyelembe véve a tervezett felhasználószám 1115 fő, míg a TRAFFIC MR modul felhasználóit és a TRAFFIC FO
modul FO-KF (kulcsfelhasználók), FO-FV (forgalmi vezetők) és FO-VE (vezénylők) felhasználóit figyelembe véve
a tervezett felhasználószám 342 fő, továbbá a TRAFFIC ME modul és a TRAFFIC FO modul FO-UZA (üzemanyag
elszámoltatás) felhasználóit figyelembe véve a tervezett létszám 441 fő.
(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: 11 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 204 - 582987
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/08/30 (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: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 537698320 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. augusztus 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

72260000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

502

Kiegészítő szójegyzék

72260000-5

További tárgyak:
72500000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 131.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: "Forgalmi és értékesítési szakrendszerek egységesítése és kiterjesztése"
Ajánlattevő feladata a VOLÁNBUSZ Zrt. forgalomirányítási és járműkövetési rendszerének jogelőd DDKK TRAFFIC
szakmai rendszerhez történő integrációja, valamint a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és opcionálisan a
jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN értékesítési rendszer egységesítése és kiterjesztése a műszaki leírásban előírtak szerint.
Ajánlattevő az egységesítés és kiterjesztés során a fejlesztésekkel megvalósuló forráskódot a VOLÁNBUSZ Zrt.
részére köteles átadni.
A forgalmi és kereskedelmi szakmai rendszerek egységesítése, kiterjesztése keretében Ajánlattevő feladata a
jogelőd DDKK TRAFFIC rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN rendszer kapacitás-, rendszer-,
migrációs, tesztelési és oktatási terveinek elkészítése, adatbetöltési és migrációs feladatok elvégzése, a
kapcsolódó rendszerek integrációja, a jogosultsági struktúra és a szervezet leképezése, funkcionális fejlesztések
elvégzése, műszaki feladatelemek elvégzése, valamint tesztelési és oktatási tevékenységek végzése. Ajánlattevő
feladata opcionálisan továbbá a jogelőd TRAFFIC és jogelőd ELIN rendszerek funkcionális fejlesztéseinek
elvégzése.
A forgalomirányítási és járműkövetési rendszer integrációs fejlesztés keretében Ajánlattevő feladata a
jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és 6 db VEKTOR rendszer, valamint 1 db VEKTOR-HKIR interfész
integrációjának logikai és fizikai rendszertervezése, műszaki dokumentáció elkészítése, interfészek fejlesztése
és beállítása, tesztelése, dokumentációk és kézikönyvek elkészítése, valamint üzembe helyezés. Ajánlattevő
feladata opcionálisan további 1 db VEKTOR rendszer kiegészítő interfészének fejlesztés és beállítása, valamint a
dokumentációk és kézikönyvek elkészítése.
Mind a TRAFFIC, mind az ELIN szakmai rendszerek fejlesztési környezete UNIFACE alapú.
A TRAFFIC FO modul FO-FSZ (forgalmi szolgálattevő), FO-ML (menetlevél rögzítő) és ELIN rendszer felhasználóit
figyelembe véve a tervezett felhasználószám 1115 fő, míg a TRAFFIC MR modul felhasználóit és a TRAFFIC FO
modul FO-KF (kulcsfelhasználók), FO-FV (forgalmi vezetők) és FO-VE (vezénylők) felhasználóit figyelembe véve
a tervezett felhasználószám 342 fő, továbbá a TRAFFIC ME modul és a TRAFFIC FO modul FO-UZA (üzemanyag
elszámoltatás) felhasználóit figyelembe véve a tervezett létszám 441 fő.
(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: 11 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: 537698320
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Megrendelő rögzíti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2023. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvénnyel a jogalkotó módosította
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseit, mely módosítás szerint
egyes, a személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat, többek között az országos, elővárosi
és regionális személyszállítási közszolgáltatásokkal felmerülő jegy- és bérletértékesítéssel,
a bevételek beszedésével kapcsolatos feladatokat, a jövőben az országos közlekedésszervező gazdasági
társaság látja el. Az országos közlekedésszervezőnek átadandó feladatok végrehajtási szabályai és részletei
jelenleg még nem ismertek.
A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést közös megegyezéssel további felmondási rendelkezéssel
kívánják kiegészíteni.
4.2. Felek megállapítják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt
követelményeknek, mivel a módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen
eltérő érdemi feltételeket, tekintettel az alábbiakra:
A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely, ha szerepelt volna, az eredetileg részt
vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás az Ajánlatkérőt megillető további – azaz a korábbi
felmondási okokat nem érintő- felmondási jogokat rögzít, melyek -ha szerepeltek volna az eredeti
szerződésben-a legkisebb mértékben sem járultak volna hozzá más ajánlattevők részvételéhez az
eljárásban, illetve az eljárásban ténylegesen részt vett ajánlattevők közötti értékelési sorrendet sem
befolyásolták. Ezen felül a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem módosítja a nyertes
ajánlattevő számára kedvezően, hiszen az újabb felmondási jogok Ajánlatkérő számára biztosítanak
lehetőséget a jövőben bekövetkező meghatározott körülmények beállása esetén a szerződés egyoldalú
felmondására. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát és a Szerződés alapján ellátandó feladatokat
sem érinti, a szerződés tárgya a módosítás eredményeként a legkisebb mértékben sem módosul, az
nem érinti a szerződés keretösszegét, valamint az értékelési szempontokat képező egységárak mértékét
sem. Az előbbiekre tekintettel a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét sem, az
ellátandó szolgáltatás a módosítást követően is változatlanul megegyezik az eredeti szerződésben foglalt
feladatokkal.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 8.4. Megrendelő rögzíti, hogy az innovációs és technológiai miniszter, mint
Magyarország helyközi közösségi közlekedés közszolgáltatási ellátásáért felelőse, KSZFO/126294/
ITM-2021. számú határozatában (továbbiakban: kijelölő határozat) a Megrendelőt jelölte ki az országos,
regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások nyújtására 2022. január 1. 0:00 órától 1 éves
időtartamra, 2022. december 31. 24:00 óráig. A kijelölés határozott időtartamára tekintettel Megrendelő
csak azzal a feltétellel köthet a kijelölés időtartamán túlnyúló szerződést, illetve vállalhat bármely
kötelezettséget, ha a kijelölésben meghatározott felmondási jogosultság megfelelően rögzítésre
kerül a kötelezettségvállalás során. Ennek megfelelően Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő
országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás nyújtása kapcsán a közszolgáltatás
nyújtási kötelezettsége bármely okból megszűnik (különösen, ha a közszolgáltatási szerződés nem
Megrendelővel kerül megkötésre vagy a Megrendelő kijelölése nem kerül meghosszabbításra, megújításra
vagy bármely okból kifolyólag nem Megrendelő tölti be a jelen pontban meghatározott közszolgáltatási
kötelezetti szerepet), akkor Megrendelő jogosult a Szerződést a közszolgáltatási szerződés vagy kijelölés
időbeli hatályának végével, vagy lejáratának napjával egyoldalú nyilatkozattal felmondani. Figyelemmel
arra, hogy ezen egyoldalú felmondási jog gyakorlása nem szankciós jellegű, azaz nem Vállalkozó
magatartására (szerződésszegő magatartására) vezethető vissza, hanem Megrendelő érdekkörében merül
fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen okból történő megrendelői felmondás esetére a Szerződés
megszűnésének napjáig számítottan egymással a következők szerint elszámolnak. Az elszámolás
keretében Megrendelő megfizetni tartozik a megszűnés napjáig a Vállalkozó által elvégzett azon feladatok
ellenértékét is, melyek a megszűnés napjáig a Megrendelő által még nem kerültek átvételre, melyek
teljesítése a Szerződés megszűnésének napjáig nem kerültek leigazolásra. A Szerződés megszűnésének
napjáig számítottan az elvégzett feladatokról a Vállalkozó tételes elszámolást készít a jelen Szerződés 1.
számú mellékletében foglalt mérnökóradíjak alapulvételével, amely elszámolást Vállalkozó a Megrendelő
képviselője részére megküld. Véleményeltérés esetén a Felek 10 napon belül egyeztetni kötelesek.
Vállalkozó az egyeztetett tételes elszámolás alapján a Megrendelő részére számlát állít ki. A számla
kötelező mellékletét képezi az egyeztetett tételes elszámolás. Megrendelő köteles a jogos követelést
tartalmazó számla végösszegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdésében írtaknak megfelelően, a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással
teljesíteni a Vállalkozó bankszámlájára. Vállalkozó az előzőekben hivatkozott, Megrendelővel egyeztetett
tételes elszámolása alapján az elvégzett feladatai ellenértékére jogosult, függetlenül attól, hogy azok egy
része vagy egésze a Megrendelő által a Szerződés 1.3. pontja szerinti teljesítésigazolással leigazolásra, a
Megrendelő által átvételre kerültek-e már, vagy sem a Szerződés megszűnésének a napjáig.
A jelen szakaszban nem részletezett elszámolásra vonatkozó számla tartalmi és fizetési feltételeire a
Szerződés 7. pontjában foglaltak az irányadók.
Amennyiben a jelen Szerződés megszűnésének napjáig számítottan a Vállalkozó tételes elszámolása
alapján, a Vállalkozó által elvégzett feladatok ellenértéke Megrendelő által megfizetésre kerültek, a
Vállalkozó ezen túl a Megrendelővel szemben a jelen Szerződés megrendelői felmondással történő
megszűntetéséből eredően további igényt (kárigényt, egyéb költségigényt) a Megrendelővel szemben
nem érvényesíthet
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: 537698320 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 537698320 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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Székesfehérvári Intézményi Központ (25250/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Intézményi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15801924207
Postai cím: Budai Út 90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Csaba
Telefon: +36 706699062
E-mail: voros.csaba@szik.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22511311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szik.szekesfehervar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok
II. szakasz: Tárgy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés - Hétvezér Általános Iskola
Hivatkozási szám: EKR001535002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

508

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Hétvezér Általános Iskola részére
Szolgáltatásmegrendelés
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Hétvezér Általános Iskola részére.
Ajánlatkérő kötelező feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A. §-ában és a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendeletben foglalt, a települési önkormányzat részére előírt intézményi gyermekétkeztetés biztosítása
köznevelési intézményekben.
Intézményi maximális létszám: összesen 615 fő.
Általános iskolai normál ellátási formában 615 főnek legfeljebb 463 napon 299 tízórai, 456 ebéd, 299 uzsonna
átlagmennyiségben.
Általános iskolai diétás ellátási formában 615 főnek legfeljebb 463 napon 14 tízórai, 30 ebéd, 14 uzsonna
átlagmennyiségben.
Az étkezési napok számát, valamint az átlagmennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
ajánlati ártáblázat tartalmazza. Az ajánlati ártáblázatban megjelölt valamennyi étkezési típust biztosítani kell, az
ott szereplő nettó adagár megjelölése kötelező.
Az ajánlati ártáblázatban szereplő napi adagszám a 2021. szeptember 1. és 2021. október 31. napja között igényelt
étkezésekből számított átlag mennyiség, minden étkezési típusnál (tízórai/ebéd/uzsonna) külön a normál és külön
az EMMI rendelet alapján diétás étkezést igénylő személyekre. Az adagszámok napi átlag mennyiségét a műszaki
dokumentáció 1. számú melléklete szerinti ajánlati ártáblázat tartalmazza, továbbá tájékoztatásul az intézmény
maximális létszáma is feltüntetésre került.
Az iskolában a tanítás nélküli munkanapokon, a téli, tavaszi és nyári szünetekben, a fenntartó által meghatározott
zárva tartás időtartama alatt nincs étkeztetés. A szünetek, a zárva tartás időtartamát Ajánlatkérő a szünet, a zárva
tartás kezdőnapját megelőző 7. napig köteles jelenteni nyertes Ajánlattevő felé.
A napi adagszám átlag mennyiségétől történő eltérés esetei:
a) A napi adagszám csökkenhet az iskolai osztályok intézményen kívüli programjai esetén és a betegségek miatti
lemondások okán.
b) A köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 30. § (5) bekezdés szerinti rendkívüli szünet elrendelése esetén nincs
étkeztetés.
c) A napi adagszám - a gyermeki, a tanulói igényekhez igazodva - az adott intézmény maximális létszámáig
növekedhet az ellátási formára és étkezési típusra egyaránt.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződést úgy teljesíteni, hogy 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek
összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi
élelmiszer termékekből származik.
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésnek
főzőkonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell a beszerzett termék összértékén belül a közétkeztetési
rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi élelmiszer termékek összesített arányát.
Nyertes Ajánlattevő köteles a nyomonkövetési dokumentációjából külön jogszabály szerint elektronikus
úton adatot szolgáltatni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a
Nemzeti Népegészségügyi Központ részére, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező részletes műszaki
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dokumentáció I. 4. b) pontban foglalt kötelezettség teljesítésének igazolása céljából. Az adatszolgáltatás, valamint
a 4. és 5. § szerint vállalt feltételek teljesülését külön jogszabály szerint kockázatbecslés alapján a NÉBIH, a
táplálkozás-egészségügyi feltételek teljesülését a népegészségügyi hatóság ellenőrzi.
A beszerzendő szolgáltatás részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező részletes
műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 214341220 (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: Közétkeztetés - Hétvezér Általános Iskola
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Hétvezér Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Hétvezér Általános Iskola részére
Szolgáltatásmegrendelés
A közbeszerzési eljárás mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Hétvezér Általános Iskola részére.
Ajánlatkérő kötelező feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A. §-ában és a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendeletben foglalt, a települési önkormányzat részére előírt intézményi gyermekétkeztetés biztosítása
köznevelési intézményekben.
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Intézményi maximális létszám: összesen 615 fő.
Általános iskolai normál ellátási formában 615 főnek legfeljebb 463 napon 299 tízórai, 456 ebéd, 299 uzsonna
átlagmennyiségben.
Általános iskolai diétás ellátási formában 615 főnek legfeljebb 463 napon 14 tízórai, 30 ebéd, 14 uzsonna
átlagmennyiségben.
Az étkezési napok számát, valamint az átlagmennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
ajánlati ártáblázat tartalmazza. Az ajánlati ártáblázatban megjelölt valamennyi étkezési típust biztosítani kell, az
ott szereplő nettó adagár megjelölése kötelező.
Az ajánlati ártáblázatban szereplő napi adagszám a 2021. szeptember 1. és 2021. október 31. napja között igényelt
étkezésekből számított átlag mennyiség, minden étkezési típusnál (tízórai/ebéd/uzsonna) külön a normál és külön
az EMMI rendelet alapján diétás étkezést igénylő személyekre. Az adagszámok napi átlag mennyiségét a műszaki
dokumentáció 1. számú melléklete szerinti ajánlati ártáblázat tartalmazza, továbbá tájékoztatásul az intézmény
maximális létszáma is feltüntetésre került.
Az iskolában a tanítás nélküli munkanapokon, a téli, tavaszi és nyári szünetekben, a fenntartó által meghatározott
zárva tartás időtartama alatt nincs étkeztetés. A szünetek, a zárva tartás időtartamát Ajánlatkérő a szünet, a zárva
tartás kezdőnapját megelőző 7. napig köteles jelenteni nyertes Ajánlattevő felé.
A napi adagszám átlag mennyiségétől történő eltérés esetei:
a) A napi adagszám csökkenhet az iskolai osztályok intézményen kívüli programjai esetén és a betegségek miatti
lemondások okán.
b) A köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 30. § (5) bekezdés szerinti rendkívüli szünet elrendelése esetén nincs
étkeztetés.
c) A napi adagszám - a gyermeki, a tanulói igényekhez igazodva - az adott intézmény maximális létszámáig
növekedhet az ellátási formára és étkezési típusra egyaránt.
Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződést úgy teljesíteni, hogy 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek
összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi
élelmiszer termékekből származik.
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló
676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján a közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésnek
főzőkonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell a beszerzett termék összértékén belül a közétkeztetési
rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi élelmiszer termékek összesített arányát.
Nyertes Ajánlattevő köteles a nyomonkövetési dokumentációjából külön jogszabály szerint elektronikus
úton adatot szolgáltatni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a
Nemzeti Népegészségügyi Központ részére, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező részletes műszaki
dokumentáció I. 4. b) pontban foglalt kötelezettség teljesítésének igazolása céljából. Az adatszolgáltatás, valamint
a 4. és 5. § szerint vállalt feltételek teljesülését külön jogszabály szerint kockázatbecslés alapján a NÉBIH, a
táplálkozás-egészségügyi feltételek teljesülését a népegészségügyi hatóság ellenőrzi.
A napi adagok megrendelése:
a) Ajánlatkérő által megbízott személy a napi adagszámot a tárgynap előtti munkanapon jelenti írásban a nyertes
Ajánlattevő felé azzal, hogy a hétfői adagszám a megelőző hét pénteken 14:00 óráig, a tanítási szünet utáni első
nap adagszáma a tanítási szünet első napját megelőző utolsó tanítási napon 14:00 óráig kerül jelentésre.
b) A 2023/2024-es nevelési év/tanév első étkezési napja 2023. szeptember 1., melyre vonatkozó napi adagszámot
2023. augusztus 25. napján 14:00 óráig kapja meg a nyertes Ajánlattevő.
c) Ajánlatkérő tárgynap 9:00 óráig módosíthatja a napi adagszámot az 5.d) pontban foglalt kivétellel, így a napi
tényleges adagszám legkésőbb tárgynap 9:00 óráig kerül megadásra nyertes Ajánlattevő felé.
d) Ajánlatkérő tárgynapot megelőző nap 14:00 óráig módosíthatja a tízórai napi adagszámát.
e) A napi adagszámok jelentésére az Ajánlatkérő által megbízott személy jogosult.
A beszerzendő szolgáltatás részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező részletes
műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. értékelési részszempont: Ajánlati összár (nettó Forint) - Súlyszám: 70
2. értékelési részszempont: Dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszer bevezetésének vállalása Súlyszám: 10
3. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül zöldség vagy gyümölcs szolgáltatása napi háromszori étkezés esetén (adag) (minimum 0 adag,
maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
4. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül nyers zöldség vagy gyümölcs szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén (adag) minimum 0
adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
5. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása napi háromszori étkezés esetén (adag)
(minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
6. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén (adag)
(minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1. értékelési részszempont: Ajánlati összár (nettó Forint) - Súlyszám: 70
2. értékelési részszempont: Dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszer bevezetésének
vállalása - Súlyszám: 10
3. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül zöldség vagy gyümölcs szolgáltatása napi háromszori étkezés esetén (adag) (minimum
0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
4. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül nyers zöldség vagy gyümölcs szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén (adag)
minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
5. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása napi háromszori étkezés esetén
(adag) (minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
6. értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt
gyakoriságon felül teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén
(adag) (minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 5
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, a felső határa
10 pont.
Értékelési módszertana:
1. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú mellékletének A). 1. aa)
pontjában meghatározott fordított arányosítás
2. értékelési szempont: Ajánlattevő megajánlására a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám)
2. számú mellékletének B. B. pontjában meghatározott pontkiosztás módszerével kap pontszámot az
alábbiak szerint.
Amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszert vezet
be mind elektronikus felületen mind papíralapon: a megajánlás 10 pontot kap.
Amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszert vezet
be papíralapon: a megajánlás 5 pontot kap.
Amennyiben Ajánlattevő nem vállalja, hogy dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszert
vezet be: a megajánlás 0 pontot kap.
3-6. értékelési szempont: Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítás módszerével
értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 202 - 576269
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
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(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetés - Hétvezér Általános Iskola
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:
2022/11/18 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Rostási Hagyományos Konyha Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13944773207
Postai cím: Seregélyesi Út 88-90.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: jogasz@rostasikft.hu
Telefon: +36 209664636
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 272171078
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 214341220
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hulladékszállítás
rágcsáló-, rovar- és kártevőirtás
ételhulladék-szállítás
speciális tisztítás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
I. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.
II. Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Ajánlattevő neve: MI-CSODANAP Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 2314 Halásztelek, Kossuth Lajos utca 56.
Ajánlattevő adószáma: 24786733213
2. Ajánlattevő neve: Rostási Hagyományos Konyha Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.
Ajánlattevő adószáma: 13944773207
3. Ajánlattevő neve: Hungast Vital Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.
Ajánlattevő adószáma: 10798274244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (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
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
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A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Állatorvostudományi Egyetem (25058/2022)
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: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
Telefon: +36 309526140
E-mail: galszecsy.eva@univet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univet.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/EKR001798652022/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/EKR001798652022/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: Egyetem
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:
1 db fehérjeanalizátor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001798652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38434000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db fehérjeanalizátor beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya 1 db eszköz.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
1 db fehérjeanalizátor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38434500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés helye: 1078 Budapest István u.2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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
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x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Netto ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt.62
. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az
eljárásból ki kell zárni azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt
kizáró okok hatálya alá
tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § -t. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a
hivatkozott Korm. rendelet .
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia: Kbt. 62 § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
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szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és
lakóhelyének bemutatásáról; 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. Ajánlattevőnek az
alvállalkozója és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése
szerint kell eljárnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjára
vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő vagy
a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy az alkalmassági feltétel tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján: az ajánlati felhívás
feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel
körében előírt tárgyú szállítási referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. §
eszerint a szerződéstkötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a
szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a
szállítás tárgyát és
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nappontossággal),
továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy
annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles
megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), bekezdésében, a 140. § (9)
bekezdésében
valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában és a 24. §-ában írtakra.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik e felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített
(leszállított), összesen legalább 1 db analizátor szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelő referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett egyedi szállítás nettó értékének napi 1%-a, de max. a teljes
ellenérték 30%-a.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§. Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén
kötbért köteles fizetni,
mértéke: az érintett áru teljes nettó ellenértékének 30%-a. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri
a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi
kötbért érvényesít. Részletes információt a
Szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a szállított áru ellenértékét banki átutalással, HUF-ban egyenlíti ki, a Kbt. 135. § (1),(6) bek.; Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bek.
szerint, 30 napon belül. AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. § (2) bek-re. AK előleget nem biztosít,
előre fizetés sem megengedett. A finanszírozás részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 27/A § -t.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
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
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ellenszolgáltatás mértéke szempont esetében fordított arányosság , a többlet jótállás mértéke
szempont esetében:egyenes arányosság
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu)
keresztül
kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus
másolatait – azaz a nem
elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf fájlformátumban benyújtani
szíveskedjenek!
2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT
magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3) AT-nek csatolnia kell az ajánlathoz foly.-ban lévő vált.bej-i eljárás esetében a cégbír-hoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és
annak érk-ről a cégbír. által megküldött ig-t is. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilat-t
kell csatolni (EKR
űrlap). 4)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását. 5)Kiegészítő
tájék.kérhető a Kbt. 114.§ (6)
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bek. szerint. 6)AK ajánlati biztosítékot nem ír elő. 7) AK a Kbt. 74.§ (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek
nem kell
nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti
elbánást nyújtani. 8)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólap (EKR űrlap) - Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilat. (EKR űrlap) - Kbt. 66.§
(6) bek. a) és b)
pont szerinti nyilat. (Nemleges tartalmú nyilat-t is csat. kell!) -külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD
előír 9)AK a Kbt.
71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza. 10) A III.1.3)- M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és előírt
igazolási módja a
minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb. 11) AK nem
alkalmazza a Kbt.75 . § (2) bek. e) pontját. 12) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-ét. 13) AK a Kbt. 71. §-a szerint
biztosítja a hiánypótlást. 14) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm.ig-ban részt vevő gazd-i szereplő vmely a KD-ban előírt
igazolás helyett a
Kbt. 69 . § (11) bek.szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja
így igazolni továbbá
az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági
nyilvánt.elektr.elérhetőségéről is. 15)
Irányadó jogszab-k: Kbt.,Ptk
16)Ajánlatkérő faxon történő kommunikációt nem fogad
17) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró
és/vagy
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9.
§-a szerinti aláírásmintáját
egyszerű másolatban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Balástya Községi Önkormányzat (25424/2022)
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: Balástya Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726528206
Postai cím: Rákóczi Utca 5 302/1
Város: Balástya
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6764
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péterné Bárkányi Tímea
Telefon: +36 308513396
E-mail: telehaz@balastya.hu
Fax: +36 62278320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balastya.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/EKR001792672022/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/EKR001792672022/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:
Ágvágó és rönkfogó beszerzése Balástyán
Hivatkozási szám: EKR001792672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

528

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ágvágó és rönkfogó beszerzése Balástyán.
1 db ÁGVÁGÓ
Műszaki követelmények, paraméterek:
– 3 tárcsás, választható JOBB vagy BAL oldali fejegység, traktor homlokrakodó EURO felfogatással (a
meglévő traktor típusa: MTZ Belarus 920.2, a meglévő homlokrakodó típusa: Blackbull JX-80),
– Billentő mechanizmus, min. 100 fok dőlésszög,
– Vezérlő egység az összes funkció egyszerre történő kezeléséhez,
– 1x hidraulika csatlakozás,
– Ellensúly: min. 200 kg.
1 db RÖNKFOGÓ
Műszaki követelmények, paraméterek:
– Traktor homlokrakodó EURO felfogatással (a meglévő traktor típusa: MTZ Belarus 920.2, a meglévő
homlokrakodó típusa: Blackbull JX-80),
- 2 kör hidraulika,
- Legalább HB400 profil ,
- Rotátor,
- Nyitás szélesség: legalább 120 mm – 1800 mm-ig.
Ajánlatkérő kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem
volt üzembe helyezve.
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.
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A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Mindkettő beszerzendő eszköz kommunális munkagépnek
(adapternek) minősül, hasonló jellegűek, a felhasználásuk pedig közvetlenül összefügg egymással.
Mindkettő munkagépet (adaptert) ugyanazon erőgép tudja üzemeltetni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ágvágó és rönkfogó beszerzése Balástyán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: A szállító telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ágvágó és rönkfogó beszerzése Balástyán.
1 db ÁGVÁGÓ
Műszaki követelmények, paraméterek:
– 3 tárcsás, választható JOBB vagy BAL oldali fejegység, traktor homlokrakodó EURO felfogatással (a
meglévő traktor típusa: MTZ Belarus 920.2, a meglévő homlokrakodó típusa: Blackbull JX-80),
– Billentő mechanizmus, min. 100 fok dőlésszög,
– Vezérlő egység az összes funkció egyszerre történő kezeléséhez,
– 1x hidraulika csatlakozás,
– Ellensúly: min. 200 kg.
1 db RÖNKFOGÓ
Műszaki követelmények, paraméterek:
– Traktor homlokrakodó EURO felfogatással (a meglévő traktor típusa: MTZ Belarus 920.2, a meglévő
homlokrakodó típusa: Blackbull JX-80),
- 2 kör hidraulika,
- Legalább HB400 profil ,
- Rotátor,
- Nyitás szélesség: legalább 120 mm – 1800 mm-ig.
Ajánlatkérő kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem
volt üzembe helyezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 12, maximum 48 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől
számítva (órában; minimum 12, maximum 36 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 3327629161
II.2.13) További információ
A szerződés finanszírozása a „VP6-19.2.1-51-1-17 kódszámú, Kistelek és Környéke Vidékfejlesztési
Egyesület – Helyi gazdaságélénkítés elősegítése című felhívás alapján elnyert, 90%-ban vissza nem
térítendő támogatásból és önkormányzati önerőből történik, utófinanszírozással (projekt azonosítószám:
3327629161). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdéseiben
felsorolt kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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 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) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, figyelemmel a 17. § (1a)
és (1b) bekezdéseiben foglaltakra is. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő egy 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.
Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró
okok hiányát a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
A kizáró okokra (és az alkalmassági követelményekre) vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a)
bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra is.
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Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az
ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés
b) pontja alapján az ajánlattevőnek - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását
követően – be kell nyújtania a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évről, egyszerű másolatban.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,
a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló benyújtása tehát nem szükséges.
Ha ajánlattevő a fenti beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ezen pont szerinti alkalmasságát a működési
ideje alatti, jelen közbeszerzés tárgyából (kommunális gépek) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal igazolhatja. Ez esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kommunális gépek) származó nettó árbevétele nem éri el
az 1.500.000,- forintot.
A fenti igazolási móddal kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19.§ (3) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év mindegyikében (azaz mindhárom
üzleti évben) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolási módoknál előírt beszámolókkal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy
alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kommunális gépek)
származó nettó árbevétele nem éri el az 1.500.000,- forintot.
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.
65. § (7) és (8)
bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevő az
ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján az ajánlattevőnek - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívását követően
- ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb
szállításait. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§-a alapján a referenciát az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott igazolással lehet igazolni.
A referencia nyilatkozatnak vagy referencia igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap részletességgel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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A referencia nyilatkozatot vagy referencia igazolást a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven
(72 hónap) belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített legalább 1 db - homlokrakodós traktorra
vagy teleszkópos rakodógépre szerelhető - ágvágó vagy legalább 1 db - homlokrakodós traktorra vagy
teleszkópos rakodógépre szerelhető - rönkfogó értékesítéséről szóló referenciával (szerződéssel).
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7),
valamint (10)-(11) bekezdései irányadóak.
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:
Teljes körű jótállás: az ajánlatban vállalt mértékben (min. 12 hónap). A jótállási kötelezettség kezdete a
beszerzés tárgyát képező gépek sikeres átadás-átvételének napja.
Késedelem esetére kikötött kötbér: 0,8%/naptári nap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás 24%a, mivel a késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi
kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 30 napot, úgy ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre
hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A teljesítés elmaradása (meghiúsulási) esetére kikötött kötbér: a szállítót ezen kötbér-fizetési kötelezettség
terheli, amennyiben a szerződés teljesítése a szállítónak felróható ok következtében meghiúsul, vagy
amennyiben a szállító jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás
24%-a
Ajánlatkérő a késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttesen nem érvényesíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a „VP6-19.2.1-51-1-17 kódszámú, Kistelek és Környéke Vidékfejlesztési
Egyesület – Helyi gazdaságélénkítés elősegítése című felhívás alapján elnyert, 90%-ban vissza nem
térítendő támogatásból és önkormányzati önerőből történik, utófinanszírozással (projekt azonosítószám:
3327629161). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlattevő 1 db számla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a teljesítés igazolás
alapján kiállított számla alapján, átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint. A számla a beszerzés tárgyát képező gépek sikeres átadás-átvételét és üzembe helyezését, illetve a
teljesítés igazolás kiadását követően nyújtható be.
Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 135.§ (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat is.
Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő összeg
előlegként történő kifizetését kérheti. Előleg igénylése esetén ajánlatkérő az előleget az ajánlattevő
kérésére a szerződéskötést követően legkésőbb az előleg-igénylő kézhezvételét követő 15 napon belül
kifizeti. Az előleg igénylése esetén annak elszámolására a számlában kerül sor.
A Kbt. 27/A.§ alapján ajánlatkérő befogadja 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:
A Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontást az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer végzi el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdéseiben, illetve a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A "Nettó
ajánlati ár" és a "Műszaki segítségnyújtás-rendelkezésre állási idő" esetében fordított arányosítás, a "Vállalt
jótállási idő" esetében egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint.
2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja
(alvállalkozó igénybevétele).
3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban a 2006. évi
V. törvény (Ct.) szerinti változásbejegyzési eljárása.
4. 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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozatot - beleértve
a Felolvasólapot is - megfelelően kitöltve.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő, illetve
kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell „Az előírt minimális műszaki követelményeknek való megfelelőség”-et bemutató
táblázatot (ajánlattételi dokumentáció 3. sz. melléklet) hiánytalanul és megfelelően kitöltve. A táblázat szakmai
ajánlatnak minősül. Ajánlattevőknek a szakmai ajánlatot cégszerűen aláírva, „pdf” formátumban kell benyújtaniuk.
8. Amennyiben a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az
eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
9. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) szakasz e) pontjában foglalt eredménytelenségi
okot.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös
figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
12. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Géczi József, lajstromszáma 00424.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (24715/2022)
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: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15323864210
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkó Gabriella
Telefon: +36 36411581
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.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/EKR001750362022/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/EKR001750362022/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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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:
KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 Dél-Borsodi tervezés
Hivatkozási szám: EKR001750362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 azonosítószámú, ’Komplex élőhelyfejlesztési program a Dél-Borsodi
Tájegység területén: élőhely-rehabilitáció (fa- és gyeptelepítések), vizesélőhely-rekonstrukció, invazív
fajok visszaszorítása (projekt-előkészítés)’ tárgyú projekt keretében vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek
készítése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a
részajánlat tétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és
akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó
további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a
támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a különböző tervezők
közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
Továbbá a tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és
nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. Az
ugyanazon tervező személye teszi lehetővé azt, hogy magas minőségű, korszerű technológiájú megoldás
kerüljön megvalósításra.
A tervezési feladat időigényét és a megvalósítás kockázatát mind gazdasági mind műszaki szakmai
szempontból alátámasztja a tervezési munkák egy közbeszerzési eljárásban történő beszerzése, a
részajánlattétel biztosítása nélkül.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
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KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 Dél-Borsodi tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Mezőkeresztes-Szentistván-Tiszabábolna, Orosz-ér vízszállító képesség helyreállítása
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: mederrendezés (kotrás, 4 900m),
iszappal keveredett gyökérzónás növényzet eltávolítás (10 600 m), műtárgyak (2 db)
Kiviteli terv a vízi munkákhoz
2. Szentistván-Tiszabábolna, vízvisszatartás biztosítása az Orosz-ér, 91.j. gátja felett
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: töltésépítés (50 m), műtárgy (1
db).
Kiviteli terv a vízi munkákhoz: töltésépítés, műtárgy
3. Tiszabábolna-Négyes-Tiszavalk, Montaj-tó Csincse-éri felső szakaszának revitalizációja a 93. és 7. jelű
gátak között
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: gyökérzónás
növényzeteltávolítás (20 000 m2), tereprendezés jellegű földmunkavégzés tervezése (10000-12000 m2)
Kiviteli terv a vízi munkához
4. Mezőnagymihály – Szentistván - Tiszabábolna, Tiszavalki-főcsatorna vízszállító képességének
helyreállítása
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: kotrás (3 500 m), iszappal
keveredett gyökérzónás növényzet eltávolítás (12 500 m), műtárgyak (2 db).
Kiviteli terv a vízi munkákhoz
5. Mezőnagymihály, Ferenci-tanyai-mocsár elnevezésű vizes élőhely revitalizációja
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: műtárgy (1 db), mederrendezés
(1 600 m), gyökérzónás növényzeteltávolítás (70 000 m2), földmű építés (2 db).
Kiviteli terv vízi munkákhoz
6. Mezőnagymihály, 78. jelű műtárgy keresztgátjának fejlesztése
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: gyökérzónás
növényzeteltávolítás (1 500 m), földmű építés (100 m).
Kiviteli terv készítése a vízi munkákhoz
7. Mezőnagymihály, Gyékényes-mocsár elnevezésű vizes élőhely revitalizációja
Kiviteli terv vízi munkához: tereprendezés jellegű földmunkavégzés tervezése (270 000 m2), műtárgy (1
db)
8. Szentistván, Bacsóházi átjáró feletti betekintő hely létesítése
Kilátó engedélyezési terve (1 db), ha szükséges (magassági határ látogató szint 4,0 m). műtárgy ( 1 db),
földmű építés/átépítés (50 m)
Kiviteli terv a kilátó és az átjáró megvalósításához
9. Szentistván, Vaskapui holtág revitalizációja
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz: tereprendezés jellegű
földmunkavégzés tervezése (45 000 m2).
Kiviteli terv a vízi munkához
10. Szentistván, átjárhatóság biztosítása a Tiszavalki-főcsatornán a Vaskapunál
Földmű építés/átépítés tervezése (150 m), műtárgy (1 db)
11. Szentistván-Tiszabábolna, Fehérló-Nagyszéklápai holtágak vízpótló rendszerének fejlesztése
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Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése vízjogi létesítési eljáráshoz, műtárgy (1 db), gyökérzónás
növényzeteltávolítás (500 m), tereprendezés jellegű földmunkavégzés tervezése (150 m), földmű építés/
átépítés (50 m)
Kiviteli terv vízi munkákhoz
12. Mezőcsát, földút helyreállítás a Kiszely-tanya megközelíthetőségének érdekében
Földút helyreállítás tervezése (920 m), műtárgy (3 db)
13. Mezőnagymihály, földút helyre állítása a Tiszavalki-főcsatorna és a Nagytanya között
Földút helyreállítás tervezése (700 m), műtárgy (1 db)
14. Mezőnagymihály-Szentistván, földút kialakítása a Batúz tanyától keletre, átvezetése a Batúz-éren
Földút helyreállítás tervezése (680 m), műtárgy (1 db), földmű építés/átépítés (180 m)
15. Tiszabábolna, földút helyreállítása a Köleshát tanya megközelítése érdekében
Földút helyreállítás tervezése (2100 m)
16. Szentistván, földút helyreállítása a Montáj-pusztai tanya megközelítése érdekében
Földút helyreállítás tervezése (960 m)
17. Gelej – Mezőnagymihály – Szentistván – Tiszabábolna - Tiszakeszi, ásott kutak helyreállítása
Fennmaradási engedélyezési terv készítése vízjogi engedélyezési eljáráshoz (8 db kút)
A felújítás kiviteli tervének elkészítése. (8 db kút)
A közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/2.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott
területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőbb: 36 hónap) 20
2 3. M/2.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai
többlettapasztalata (legkedvezőbb: 36 hónap) 20
3 4. M/2.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai
többlettapasztalata (legkedvezőbb: 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó tervezési díj (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2021-00101
II.2.13) További információ
1) Nyertes ajánlattevő teljesítési határidejei:
1. résztelj.: a szerződés hatálybalépésétől 6 hónapon belül: vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése és átadása;
2. résztelj.: engedélyezési eljárás időtartama: 3 hónap, de legalább a vízjogi létesítési engedély véglegessé
válásáig;
Végtelj.: a vízjogi létesítési engedély véglegessé válásától számított 3 hónapon belül a kiviteli tervek
elkészítése és átadása, és a feladatok teljeskörű teljesítése;
A nyertes AT előteljesítésre jogosult.
2) A 2-4. értékelési szempontok vonatkozásában ajánlatkérő szakmai tapasztalat alatt a 266/2013. Korm.
rendelet 9. § (4) bekezdés szerinti, ill. azzal egyenértékű gyakorlatot érti.
3) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéstervezetben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő,
min. 30 millió Ft/év és min. 15 millió Ft/káreseményenkénti mértékű, a szerződés hatálybalépését követő
3 évre kiterjesztett tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló igazolást a szerződés
hatálybalépését követő 5 munkanapon belül be kell nyújtania.
4) Tervezői művezetési feladat a tervezési szerződésnek nem része.
5) Nyertes ajánlattevő köteles a tervezési folyamat során legalább három alkalommal személyes
tervismertetés keretében, minden szakágra kiterjedően Megrendelővel, illetve a képviseletét ellátó
személyekkel egyeztetni az alábbiak szerint:
1. egyeztetés: legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 30. naptári napon,
2. és 3. egyeztetés: a nyertes ajánlattevővel előre egyeztetett időpontokban.
6) Tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban van a földhivatali ingatlanrendezés, ajánlatkérő vállalja,
hogy a végleges helyrajzi számokat tartalmazó dokumentumot 2023. április 30-ig nyertes ajánlattevő
rendelkezésére bocsájtja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. §
(1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek azt a
nyilatkozatát kell benyújtania, 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. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
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szükséges csatolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges
az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem
kíván alvállalkozót igénybe venni, és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek
nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. Az ajánlatkérő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a)
és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta
63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy
a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a nyilvántartásban
szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét amennyiben a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, vagy az engedély,
jogosítvány, ill. a szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni. 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 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell
az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított hat év legjelentősebb, építészeti-műszaki tervezési tevékenység elvégzésére vonatkozó,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített
szolgáltatások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltak szerinti - igazolással történő
alátámasztása. A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a
következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást
benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága
esetén- a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható,
- továbbá 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.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a
nyertes közös
ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek cégszerű nyilatkozattal történő megnevezése, a megnevezett
szakemberek végzettségét igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozata.
Az ajánlatkérő által előírt végzettség egyenértékűségének igazolása vonatkozásában az ajánlattevőnek az
oklevelet kiállító oktatási intézmény (vagy annak jogutódja) erre vonatkozó igazolását (nyilatkozatát) vagy
más egyenértékű igazolást szükséges az ajánlatában benyújtania.
A szakmai önéletrajznak az elvégzett tevékenység(ek) vonatkozásában releváns szakmai gyakorlat
időtartamát év/hó bontásban kell tartalmaznia!
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai gyakorlat időtartamába annak kezdő
és befejező hónapját egyaránt beleérti!
A szakembereket bemutató nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő az általa
a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények igazolása körében megnevezett egyes
szakembereket az ajánlati felhívás VI.3.9) További információk 2. pontjában részletezett mely pozíció
(jogosultság) vonatkozásában kívánja megajánlani, továbbá nyilatkoznia kell annak vonatkozásában,
hogy - az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban történő nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek
a kamarai névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában, a
tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal pedig a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
rendelkezni fognak!
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Amennyiben a bemutatott szakember a vonatkozó jogosultság tekintetében a kamarai névjegyzékben
az ajánlat benyújtásának időpontjában szerepel, úgy a fenti (nyilvántartásba vételre, jogosultságra
vonatkozó) nyilatkozatot, a szakember végzettségét igazoló okiratot, valamint a szakember önéletrajzát az
ajánlatba benyújtani nem szükséges, elégséges a szakember megnevezésén kívül a kamarai nyilvántartási
számát, és a jogosultság megszerzésének dátumát megadni és a szakember rendelkezésre állását igazoló
nyilatkozatát csatolni.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő - a Kbt.
69. §-a szerinti - felhívására szükséges benyújtani azzal, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja az M/2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatban történő benyújtását azon
értékelési szempontok vonatkozásában, mely értékelési szempontokra adott ajánlattevői megajánlás nem
0 (nulla).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás
feladását megelőző utolsó 6 évben (72 hónap) teljesített, de a felhívás feladását megelőző legfeljebb 9
éven (108 hónap) belül megkezdett, vízjogi engedélyezési terv és/vagy vízjogi kiviteli terv elkészítésére
vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább nettó 20 millió
Ft értékű referenciával vagy referenciákkal. Ajánlattevő legfeljebb 3 db referenciával igazolhatja az előírt
követelményt.
M/2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M/2.1) min. 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott VZ-TER kódjelű (vagy azzal egyenértékű) építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal,
vagy a megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és az adott
végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
M/2.2) min. 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott VZ-VG kódjelű (vagy azzal egyenértékű) építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal,
vagy a megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és az adott
végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel,
M/2.3) min. 1 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében
meghatározott GT kódjelű (vagy azzal egyenértékű) építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal,
vagy a megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével, és az adott
végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a
párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy időintervallumként veszi
figyelembe.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, max.15 %
- Meghiúsulási kötbér.: nettó vállalkozói díj 15 %-a
- Hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, max.15 %
További információ a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben található.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő tervezési szerződést a
KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázati projekt számára
biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból, utófinanszírozással kívánja finanszírozni.
Megrendelő rögzíti, hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján a tervezési szerződés módosítását nem igényli.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló
igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt azonosító
számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással
teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, ajánlatkérő
az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ában foglaltak szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújthat be az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció átadását követően, a nettó tervezési díj
60 %-a értékben
- 2. részszámla: a vízjogi létesítési engedélyek véglegessé válását követően, a nettó tervezési díj 20 %-a
értékben
- végszámla: a kiviteli tervek átadását és valamennyi szerződéses feladat elvégzését követően, a nettó
tervezési díj 20 %-a értékben
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme
HUF. A részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től
nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem
alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/09 (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: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR
rendelet 15. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d)
bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege nem éri el a becsült értéket, ezért
feltételes közbeszerzést folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján azzal, hogy a támogatásra irányuló
igény - az ajánlatkérő által igényeltek szerinti - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt
jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, 2-4. részszempontok
vonatkozásában egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak
értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az
ajánlati felhívás III.1.3) M/1), és M/2) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a
minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pontjának M/2) alpontja vonatkozásában megnevezett szakemberek tekintetében az alábbiakban részletezett
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kamarai jogosultságot írja elő (az előírt jogosultsággal a szakembernek a szerződéskötés időpontjára szükséges
rendelkeznie):
M/2.1): „VZ-TER” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező tervező
M/2.2): „VZ-VG” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező tervező
M/2.3): „GT” besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező tervező
3. A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben a következők szerint érhetőek el: https://ekr.gov.hu - eljárás
azonosító száma: EKR001750362022
4. Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu és benyújtásának módja: az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR
ajánlat-benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott
dokumentum nem minősül ajánlatnak.
5. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75 . § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenség okot.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
7. Az ajánlat részeként csatolni szükséges az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra
meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az
ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi,
a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű
magánokiratba foglalt aláírás-mintát szükséges csatolni! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes
képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem
írhatják alá!
8. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az
ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges feltüntetnie. Az EKR rendelet 11. § (1)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő által - a közbeszerzési dokumentumok
között az EKR rendelet 11. § (7) bekezdése szerinti elektronikus űrlap alkalmazásával - létrehozott felolvasólapot az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő
nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a
meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk.
11. A Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, e gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
13. Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket
jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
14. FAKSZ: Máté Gergő (lajstromszám: 1180)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az 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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Csolnoky Ferenc Kórház (25040/2022)
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: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15813671219
Postai cím: Kórház Utca 1 5083
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Mária Anna
Telefon: +36 88556209
E-mail: gazdig@vmkorhaz.hu
Fax: +36 17837713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csfk.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/EKR001783832022/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/EKR001783832022/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: Kórház
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:
Direkt digitális detektor rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001783832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

553

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111800-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db Direkt digitális detektor rendszer beszerzése
Az ajánlati ár tartalmazza továbbá:
2 db akkumulátor töltő és 4 db tartalék akkumulátor szállítása
a rendszer illesztése a meglévő Carestream DRX EVOLUTION röntgenhez, kalibrálás, képminőség
optimalizálás
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező beszerzés egy műszakigazdasági egységet képez.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Direkt digitális detektor rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db Direkt digitális detektor rendszer beszerzése

Kiegészítő szójegyzék
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Az ajánlati ár tartalmazza továbbá:
2 db akkumulátor töltő és 4 db tartalék akkumulátor szállítása
a rendszer illesztése a meglévő Carestream DRX EVOLUTION röntgenhez, kalibrálás, képminőség
optimalizálás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / 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: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár értékelési szempontot
alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban
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.Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
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h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az
ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
GSZt, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
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. §
szerint összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus
űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi
kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően 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 felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

556

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített ,
de max 6 éven belül megkezdett, Digitális detektor rendszer telj. szállításait ismertető, referencia
nyilatkozatot vagy igazolás, melynek tartalmaznia kell legalább:
- szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szerződés tárgya, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen
- a szerződés mennyisége,
- a teljesítés ideje (kezdés, befejezés),
- szerződésszerű volt-e a teljesítés
M/2. MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó független
szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K. r. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó dokumentum egyszerű másolatának benyújtása (K.r. 21. §
(1) bek. c) pont).
M/3. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termékre
vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítószervezettől származó tanúsítvány, vagy
gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatának benyújtása , mely szerint a termék megfelel a 8/2003.
(III. 13) ESZCSM. rendeletben, vagy a 93/42 /EKG tanácsiirányelvben előírt minőségi megfelelőségi
követelményeknek. a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírtak szerint.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés 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
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.AK hivatkozik az 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára
Közös ajánlattétel esetén közös AT-k mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
formanyomtatványt kell benyújtania.
Ha elbírálás során AK alapos kétsége merül fel nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, Kbt. 69. § (7)
megfelelően előírhatja Alkr. 21. § szerinti igazolások benyújtását.
Irányadó még Kbt. 65. § (6)-(7) foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) a) pontja és a 21/A.§.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett, „ digitális detektor rendszer „vonatkozásában legalább 1db az előírásoknak és
szerződésnek megfelelően teljesített, szállítására vonatkozó referenciával.
M.2: Nem rendelkezik az alábbi tevékenységre vonatkozó, hatályos MSZ EN ISO 9001:2001,
minőségtanúsítvánnyal: Orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai termékek kereskedelme és
vevőtámogatás vagy fentieknek megfelelő teljes körű, minden elemére vonatkozó minőségbiztosítási
rendszer leírásával. Ajánlatkérő előírja, hogy az érvényességi idő az ajánlati kötöttség időtartama alatt
fennálljon.
M.3. Amennyiben a megajánlott termék(ek) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsítószervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, mely szerint
a termék megfelel a 8/2003. (III.13) ESZCSM. rendeletben, vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben
előírt minőségi megfelelőségi követelményeknek. a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírtak szerint.
Ajánlatkérő előírja, hogy az érvényességi idő az ajánlati kötöttség időtartama alatt fennálljon.
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
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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
követelmények 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,
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: Amennyiben Eladó a felek által előre egyeztetett teljesítési határidőre
történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta – a
késedelemmel érintett eszköz - nettó vételárának 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a
Vevő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmi kötbér értéke eléri
jelen szerződés szerinti nettó szerződéses ár 25 %-át, akkor a Vevő jogosult az Eladóhoz intézett egyoldalú
írásbeli nyilatkozattal további felszólítási kötelezettség nélkül jelen szerződéstől elállni. Amennyiben hibás
teljesítésre kerül sor, olyan okból, amelyért Eladó felelős, azonban Eladó vállalja a hiba kijavítását, Vevő a
hiba kijavításáig eltelt időre késedelmi kötbért számít fel az előző bekezdésben foglaltak alapján.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: Amennyiben hibás teljesítésre kerül sor – olyan okból, amelyért Eladó
felelős és Eladó nem vállalja a hiba kijavítását, úgy Vevő jogosult vele szemben hibás teljesítési kötbér
érvényesítésére. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett eszköz nettó ellenértékének 25%-a.
Amennyiben a hibás munkanem értéke nem állapítható meg a hibás teljesítési kötbér értéke 30.000,- Ft
naponta.
Késedelmi kamat: késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. § szerinti
meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér összege: a szerződés szerinti nettó ellenérték 25%-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
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:
17. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
a. EKR űrlapon:
i. felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (lásd még KD II. fejezet Útmutató 6.) pont);
ii. Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
iii. Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat
iv. Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat;
v. 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a
fenti § szerinti dokumentumok;
vi. Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;
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vii. nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
viii. kitöltött EEKD
b. Egyéb dokumentumok:
i. részletes árajánlat táblázat
ii. szakmai ajánlat körében: műszaki megfelelőségi táblázat (Műszaki Leírás) Az ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a megajánlott eszköznek a műszaki leírásban részletesen
meghatározott adatainak és paramétereinek megadásával. A megadott paramétereket gyártó által
hitelesített ábrás termékismertetővel, vagy gyártói katalógussal is alá kell támasztani.
iii.4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerinti gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat, és az osztályba sorolástól
függően a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi tanúsítvány; Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártói
megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia.
Amennyiben az ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástólakár csak egyetlen paraméterben is
eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott
igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE
tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású termékre vonatkozik.
iv. aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok);
v. nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben)
vi. kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerint kötelezettségvállalást
tartalmazó dokumentum;
vii. nyilatkozat fordításról (adott esetben)
viii. üzleti titok esetén indokolás (adott esetben)
18. -.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
20. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
21. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar
jog.
22. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot értendő.
23.A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Ajánlatkérő 1 db berendezést kíván beszerezni, mely nem
tartalmaz olyan részfeladatot mely a többitől elválaszthatatlan önálló egységként kezelhető.
24.Ajánlatkérő a vételárat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)- (2)
bekezdéseiben valamint a Ebtv. 9/A.§ , a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, teljesítésigazolás
kiállítását követően, kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot fizet. A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet
tartalmazza. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
26. FAKSZ: Dr. Virág László. (lajstromszám: 00450)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel
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egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor
megadott e-mail címére a bontás
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel
egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor
megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti
tartalma elérhető ekkor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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 felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel a jelen pontra érvényes
karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített
Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.
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4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az
elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az
EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
6. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában csatolja a kitöltött szakmai ajánlatot.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kiegészítő tájékoztatást az
ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő, ha
úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő
idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer
használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
8. 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 (EKR Kr.
10.§ (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6) bek.
a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
12. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek.-ében foglalt eseteken túl akkor is, ha az
EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését
biztosító módon nem orvosolható.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
15. Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell
megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az
Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen
megindokolja.
16. Ajánlatkérő számára kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat. A műszaki paramétereket
(szakmai ajánlat) az ártáblázat megfelelő oszlopának kitöltésével kell megadni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Ispánk Község Önkormányzata (24871/2022)
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: Ispánk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15424109118
Postai cím: Keleti Utca 27.
Város: Ispánk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamaskó Gábor Tamás
Telefon: +36 309011167
E-mail: ispank@enternet.hu
Fax: +36 94548305
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ispank.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/EKR001781492022/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/EKR001781492022/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:
építési beruházás (útépítés)
Hivatkozási szám: EKR001781492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

564

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi közutak felújítása Ispánkon: a 050 és 08 helyrajzi számú külterületi utak felújítása a
dokumentációban
részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
050 hrsz számú út
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ispánk község közigazgatási területe: 050 helyrajzi számú külterületi
út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi közutak felújítása Ispánkon az alábbiakban és a tervdokumentációban részletezettek szerint:
050 hrsz számú út esetében:
o burkolatszélesség: 4,5-5 m
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o a tervezési szakasz hossza: 1010,65 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap - minimum 12, maximum 36) 10
2 a szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő
gépjárművek száma (db - minimum 1, maximum 5) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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 3297893090 számú pályázati projekt
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
08 hrsz számú út
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ispánk község közigazgatási területe: 08 helyrajzi számú külterületi út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi közutak felújítása Ispánkon az alábbiakban és a tervdokumentációban részletezettek szerint: 08
hrsz számú út esetében:
o burkolatszélesség: 4 m
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o a tervezési szakasz hossza: 1200 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap - minimum 12, maximum 36) 10
2 a szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő
gépjárművek száma (db - minimum 1, maximum 5) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
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 3297893090 számú pályázati projekt
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból
kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll
vagy a részéről (részükről) 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 az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

567

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 igazolja a megbízhatóságát. (Kbt. 64. §).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel,
továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor
amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok
hatálya alatt. 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 nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 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
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vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki. [Kbt.69. § (11a) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja, illetve a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
alapján az ajánlattevőnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szerepelnie kell. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a követelménynek való megfelelést az ajánlatkérő ellenőrzi
a közhiteles nyilvántartásokban. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. Kr.
1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész esetében:
G.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása
alapján csatolandó igazolások: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított két (2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

569

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az igazolások benyújtása tekintetében az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Mindkét rész esetében:
G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két (2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes
– általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 27.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági
követelménynek (G.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindkét rész esetében:
M.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni az M.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében. A
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó
igazolások: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett építési beruházásainak
ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
meghatározott módon (szerződést kötő másik fél által adott igazolással) igazolva. Az
igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum
év-hónap-nap pontossággal megadva); a szerződést kötő másik fél neve; az építési beruházás
tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen); közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információt (e
körben kérjük egyértelműen jelölni, hogy a korábbi szerződés közös vagy egyedüli
ajánlattevőként került-e teljesítésre) és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó
ajánlattevő által elvégzett munkák
elkülönített bemutatását; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén - a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatokat, teljesítés helyét;
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb
8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelményt a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolnia.
M.2. Ajánlattevőnek a Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
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követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni az M.2. pont
szerinti alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés
szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján a a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával: nyilatkozat formájában a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló gépek bemutatása az alkalmassági követelménynek való megfelelés
szempontjából és a releváns
forgalmi engedélyek vagy azzal egyenértékű dokumentumok benyújtása.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét rész esetében:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban)
teljesített, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett, kivitelezésre vonatkozó
referenciával, amely mélyépítés tárgyú kivitelezést és/vagy felújítást tartalmazott, és ahol a
kivitelezés tartalmazott legalább 700 fm hosszúságú útépítési munka kivitelezése vagy
felújítása munkarészt. A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő, a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt géppel: minimum 4 méter munkaszélességű finisher
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:
Az Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, késedelmi (2%/nap), továbbá
meghiúsulási (20%) - kötbér fizetésére kötelezi magát az ajánlatkérési dokumentációban
részletezettek szerint. A nyertes ajánlattevőt a teljesítés napjától, az általa megvalósított
létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti, a megajánlott időtartamra
szóló jótállási kötelezettség és jótállási biztosíték (5%) nyújtási kötelezettség terheli az ajánlatkérési
dokumentációban részletezettek
szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint. Vállalkozó a teljesítés során az esetleges előlegszámla
benyújtásán túlmenően 2 darab részszámlát (beleértve a végszámlát is) nyújthat be, az alábbiak
szerint: 1. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 50 %-os mértékű megvalósult
teljesítése esetén. Végszámla: A Vállalkozási Szerződés 100 %-os
mértékű megvalósult teljesítés esetén. A részszámla összegét az ajánlatkérő által
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy,
hogy a részszámla szerinti
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján előleget
biztosít az
alábbiak szerint: Az ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Ajánlatkérő
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az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az
előleg elszámolására a részszámlában kerül sor. A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján
minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt
szabályokat. A Megrendelő a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel
– az alábbiak szerint teljesíti: a) ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót fog igénybe venni a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a szerződésben foglalt ellenértéket a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §. -ára figyelemmel fizeti meg, b) ha a Vállalkozó a teljesítéshez nem
fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a
Műszaki ellenőr által leigazolt
összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 30
napon belül kerül sor (előleg esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe
foglalt 15 napos fizetési határidővel). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
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: 2022/12/12 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában az EKR
rendelet 15. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A bontási eljárással kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a
„VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázati forrás keretében kívánja a közbeszerzési
eljárást
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megvalósítani. A kivitelezéshez szükséges önerőt Ajánlatkérő saját forrásból kívánja biztosítani.
Amennyiben az összességében
legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás mértékéhez
viszonyítottan, a kivitelezési
munkálatok megvalósításához szükséges ajánlatkérői önerő mértéke meghaladja az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló forrás mértékét,
abban az esetben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésére való tekintettel
eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: eljárást bonyolító alábbi fizetési számlaszámán
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10403356-50526753-51571004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
rendelkezésre állását igazolni kell: az átutalást igazoló dokumentummal,
vagy a bankgarancia,
illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők
figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig
be kell nyújtani! Az
ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt.
54. § és a vonatkozó
jogszabályok szerint értendőek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve; Vállalt jótállás időtartama: egyenes arányosítás elve;
A szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő járművek
száma: egyenes arányosítás elve
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az Ajánlatkérő konzultációt, illetve helyszíni szemlét nem tart.
2. Hiánypótlás: az Ajánlatkérő teljes körben biztosítja.
3. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeleti, továbbá a vonatkozó
jogszabályok előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a
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dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől – az EKR rendszerben. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg – az EKR rendszerben.
5. Az ajánlatot az EKR-en keresztül szükséges benyújtani.
6. 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 a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi magyar
fordítást is.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János
(lajstromszám: 00746).
10. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest
ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
Gazdasági / pénzügyi alkalmasság, Műszaki / szakmai alkalmasság.
12. A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 munkanapon
belül – a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (contractors' all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni
vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi projektre (vagyis a tárgyi projekt megnevezése
szerepeljen a kötvényben). Mértéke: min. 10.000.000, Ft / káresemény, és min. 50.000.000,- Ft / éves
kártérítési limit. A Biztosítás benyújtásának határideje: (a) a biztosítás megkötésének igazolása jelen szerződés
hatályba lépésének napjától számított 3 munkanapon belül, (b) a vonatkozó kötvények benyújtása jelen
szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 munkanapon belül. A fenti határidők elmulasztása
szerződésszegésnek minősül.
13. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el.
14. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat meg kell jelölni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Ják Község Önkormányzata (25163/2022)
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: Ják Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733782118
Postai cím: Kossuth Utca 14.
Város: Ják
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holler Attila
Telefon: +36 94356011
E-mail: aljegyzo@jak.hu
Fax: +36 94356011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jak.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/EKR001783382022/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/EKR001783382022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001783382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

577

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás keretében Külterületi helyi közutak fejlesztése meg a mellékelt műszaki dokumentáció
szerint. Ajánlatkérő az eljárásban részajánlat-tétel lehetőségét biztosítja az alábbi bontásban:
- I. rész: Külterületi helyi közutak fejlesztése – Ják127/1, 138, 182, 178 hrsz-ú út felújítása
- II. rész: Külterületi helyi közutak fejlesztése – Ják 409 hrsz-ú út felújítása
- III. rész: Külterületi helyi közutak fejlesztése – Ják 431 hrsz-ú út felújítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Ják127/1, 138, 182, 178 hrsz-ú út felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ják 127/1, 138, 182, 178 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ják 127/1
Vízszintes és magassági vonalvezetés:

Kiegészítő szójegyzék
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A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+229,67 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 229,67 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 4,00 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, kétoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni.
Ják 138 hrsz
Vízszintes és magassági vonalvezetés:
A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+300,36 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 300,36 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 4,00 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, kétoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
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zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni.
Ják 182 hrsz
Vízszintes és magassági vonalvezetés:
A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+529,42 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 529,42 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 4,00 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, kétoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni
Ják 178 hrsz
Vízszintes és magassági vonalvezetés:
A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+357,92 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 357,92 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 4,00 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, kétoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
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tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.13. PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban, minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában:
minimum 1, maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21.
II.2.13) További információ
A II.2.4. PONT FOLYTATÁSA
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni.
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A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
A teljesítés időtartama a munkaterület átadásától számít (munkaterület tervezett átadása a vállalkozói
szerződés megkötésétől számított 10 napon belül)
II.2.1) Elnevezés:
Ják 409 hrsz-ú út felújítása
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: HU222 A teljesítés helye: Ják 409 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízszintes és magassági vonalvezetés:
A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+490,58 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 490,58 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 3,80 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, egyoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
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egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban, minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában:
minimum 1, maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21.
II.2.13) További információ
A teljesítés időtartama a munkaterület átadásától számít. (Munkaterület tervezett átadása 2023.
szeptember 1.)
II.2.1) Elnevezés:
Ják 431 hrsz-ú út felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ják 431 hrsz
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízszintes és magassági vonalvezetés:
A tervezési szakasz eleje: 0+000 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 0+972,76 km szelvény
A tervezési szakasz hossza: 972,76 m
A magassági vonalvezetést a jelenlegi út magassági vonalvezetése határozta meg, nagyobb töltés és
bevágás tervezését a fentebb említett okok miatt nem tartottunk racionálisnak.
Keresztmetszeti kialakítás:
A digitális geodéziai felmérésnek megfelelően keresztszelvényeket készítettünk M=1:50
méretarányban, melyen a műszaki paraméterek a következők:
- burkolatszélesség: 4,00 m
- burkolat oldalesése: 3,0%, kétoldali
Mintakeresztszelvények
Jellemző keresztszelvények készültek M=1:50 méretarányban.
Pályaszerkezet:
• átl. 15 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z022 (régi: M22),
tömörítés, simító hengerlés
• átl. 30 cm vastagságban mech. stab. alapréteg készítése finiserrel, Z063 (régi: M63),
tömörítés, simító hengerlés
• előkészítés, takarítás kézi erővel, profilozás tömörítés, simító hengerlés
Padka:
• padkarendezés/tereprendezés gépi erővel, tömörítés, simító hengerlés
Földmű tervezés, földmunka:
A földmű szintjén, a burkolat alaprétege alatt legalább E2=50 MN/m2 és a Tr&#61543;>=96 % szükséges. A
zúzottkő alapréteg tetején E2=65 MN/m2 teherbírás és Tr&#61543;>=96 %-os tömörség biztosítandó.
Építéskor a padkákat Tr&#61543;.>=96 %-ra kell tömöríteni.
Amennyiben nem mérhető olyan E2, amely biztosítja, a földmű tetején (javítóréteg felső síkján) az
előírt E2 értéket, úgy talajjavítást vagy talajcserét kell alkalmazni
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban,
a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapban, minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában:
minimum 1, maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21.
II.2.13) További információ
A teljesítés időtartama a munkaterület átadásától számít. (Munkaterület tervezett átadása 2023.
szeptember 1.)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt.74.§ (1) bekezdés b) pont alapján jár el, melynek
értelmében Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerint meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges a kizáró
okok fenn nem állásáról nyilatkoznia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti -korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált -egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
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A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő
már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az 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.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64. §-ában és a 74. § (1) bekezdésében foglaltak és
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) és (7) és 17. § (1) bekezdései is irányadóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem
releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy a P/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kell az alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt nyilatkozatokat, igazolásokat
ajánlattevőknek benyújtani.
P/1: A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja
alapján a közbeszerzés tárgyából (útépítés/útfelújítás) származó árbevételéről szóló nyilatkozat attól
függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját
megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt
összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kr. 19. § (3), (5)-(7) bek. irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján jelen alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is
megfelelhetnek.
Kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó, és a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. § (11) bek-ben foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja az alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek-ben, valamint a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
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adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő
már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben
a közbeszerzés tárgyából (útépítés/útfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összesen nem éri el a
az I. rész vonatkozásában a 65 000 000 HUF-ot.
a II. rész vonatkozásában a 22 000 000 HUF-ot
a III. rész vonatkozásában a 45 000 000 HUF-ot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114/A. § (1) bekezdése
alapján előírja, hogy az M/1., M/2 és M/3. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az
ajánlatban kell az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, előírt
nyilatkozatokat, igazolásokat ajánlattevőknek benyújtani.
M/1.:A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezéséről, szakemberrel
jogviszonyban álló szervezet megnevezéséről és a jelenlegi jogviszonyáról.
A szakemberek tekintetében a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz (szakember által
saját kezűleg aláírva), a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek
végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, más tagállamban szerzett
jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy az önéletrajzból a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai
gyakorlatra vonatkozó előírás egyértelműen ellenőrizhető legyen.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a kivitelezés teljes időtartamára rendelkezésre áll(nak) és közreműködik(nek) a teljesítésben.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe.
Ha a jelen pont szerint bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az
ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben
a szakember nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról; a névjegyzékben szereplést Ajánlatkérő
ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/)
elektronikus névjegyzékében a név és/vagy jogosultsági szám alapján (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és
szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben nem szükséges csatolni).
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
M/2. Az ajánlattevőnek
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ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - legjelentősebb építési
beruházásokat, figyelemmel a Korm. rend 21. § (2) bek a) pontjában és (2a) bek a) pontban, a 21/A. §ában, valamint a 22.§ (3) bekezdésében foglaltakra. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak
tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél
nevét és címét
- a teljesítés helyét
- a teljesítés idejét
(a teljesítés kezdő időpontja, valamint a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontja
naptári nap pontossággal)
- a referenciamunka rövid leírását (építési beruházás tárgyát) olyan részletességgel, melyből az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében releváns mennyiségi adatot
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés mértéke
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve
részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre
álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával.
Csatolandó dokumentumok:
- a berendezés rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (tulajdonjog, bérleti jog, egyéb jogviszony),
- berendezés leírása (gépkönyve) olyan részletezettséggel, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
Az alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 112. § (1) b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§
(6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bek.
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.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő
már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében
benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplő nyilatkozik az ajánlatban arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Valamennyi rész vonatkozásában ajánlattevő alkalmatlan,
amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevont min. 1 fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat.
FMV jogosultsággal rendelkező, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy
a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Jelen alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
Valamennyi rész vonatkozásában ugyanazon szakember bevonható a teljesítésbe
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 96 hónapon belül
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely legalább az
I. és III. rész vonatkozásában 4 méter, a II. rész vonatkozásában 3,8 méter burkolatszélességgel 30 cm
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vastagságban mechanikai stabilizáló alapréteg készítése finiserrel technológiával útfelújítás/útépítési
kivitelezésére vonatkozik összesen
I. rész vonatkozásában: 1050 fm hosszúságban
II. rész vonatkozásában: 360 fm hosszúságban
III. rész vonatkozásában: 725 fm hosszúságban.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményt több szerződésben
foglalt referenciamunkával igazolhatja, azzal hogy az I. és a III. rész vonatkozásában rendelkeznie kell egy
szerződésben foglalt referenciával, amely legalább a fenti paraméterekkel 500 fm hosszúságú útfelújítás/
útépítési kivitelezésre vonatkozik
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül
befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontja erre az időszakra esik. Lehetőség van a részek vonatkozásában ugyanazon referenciaigazolások
csatolására
M/3. Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközei között nem rendelkezik legalább saját tulajdonú vagy bérelt vagy egyéb módon rendelkezésre
álló (lízingelt, operatív lízingbe vett):
- 1 db 4 méter - a II. rész vonatkozásában 3,8 méter - munkaszélességű és 30 cm húzásvastagságú
Lánctalpas aszfaltterítővel
Valamennyi rész vonatkozásában ugyanazon gépek bevonhatóak a teljesítésbe, amennyiben a fenti
előírásoknak megfelelnek
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 teljesítési határidő megszegése esetén:
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés szerinti kivitelezésre megállapított teljesítési határidő
késedelmes teljesítésének esetére, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős késedelmi kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 1 %-ának megfelelő összeg
minden megkezdett naptári napra.
A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 30 nap, a késedelmes napok
maximális számának elérését követően Ajánlattevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal
elállni illetve azt felmondani, mely esetben jogosult meghiúsulási kötbért alkalmazni. A meghiúsulási
kötbér összegébe nem számít bele a késedelmi kötbér összege.
Késedelmi kötbér a kiszállási idő előírásainak megszegése esetén
A kiszállási idő (órában megadva) a jótállási időtartam alatt, a hiba bejelentésétől számítva vállalkozási
szerződésben foglalt előírásának megsértése szerződésszegésnek minősül, amelyért a felelős késedelmi
kötbér megfizetésére köteles. Ennek mértéke 50 000,-Ft a vállalkozási szerződésben rögzített kiszállási
időn felül minden megkezdett óránként.
Ha a teljesítés a nyertes ajánlattevő magatartása miatt, olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős,
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére, melynek mértéke a nettó
szerződéses ellenérték 20 %-a.
Jótállás: Ajánlattevő megajánlása szerint, min. 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (7) bekezdései, továbbá az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§, 32/A. § rendelkezései
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az irányadóak. Megrendelő a vállalkozói díjat a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú (Projekt azonosító: 3297424951)
pályázat iratazonosító számú támogatói okirattal elnyert támogatásból finanszírozza. Az ellenszolgáltatás
kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet
sor.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Az ellenszolgáltatás összege a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként
kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül
kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)-(3) bekezdése szerinti határidőben.
I. rész
A Megrendelő az előlegszámlán kívül 1 db rész-számla és a végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt –
áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg.
Ajánlatkérő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Ajánlattevő igényel) az I. rész vonatkozásában 50
%-os műszaki teljesítés elérésekor a vállalkozói díj 50%-áról, 1 db részszámla kibocsátásának lehetőségét
biztosítja, majd 100%-os műszaki teljesítés elérésekor a vállalkozói díj 50%-áról 1 db végszámla
benyújtására biztosít lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelelően, a teljes
egészében sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Ajánlattevő. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy részszámla benyújtására 2023.02.10 és 2023.02.20. között van lehetőség a pályázattal
való elszámoláshoz kötötten. Az előleg elszámolása - amennyiben kibocsátásra kerül- A részszámlában
történik. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad
A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított és
Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla
ellenében, 30 napos átutalással – forintban – kerül kiegyenlítésre.
II. és III. rész
Ajánlatkérő biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét, melynek összege a szerződésben foglalt –
áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg.
Ajánlatkérő az előleg számlán felül (amennyiben előleget Ajánlattevő igényel) a II.-III. rész vonatkozásában
100 %-os műszaki teljesítés elérésekor a vállalkozói díj 100 %-áról 1 db végszámla benyújtására biztosít
lehetőséget. A számlát a Ptk. 6:130. §-ban foglaltaknak megfelelően, a teljes egészében sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárást követően nyújthatja be Ajánlattevő. A Ptk. 6:130 § (3) bekezdése alapján a
vállalkozói díj halasztott teljesítése szükséges a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (2) bekezdése
alapján a 32/A§ (1) bekezdésének f) pontjára tekintettel. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az előleg
elszámolása a végszámlában történik.
A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított és
Megrendelő műszaki ellenőre által ellenjegyzett teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla
ellenében, a Ptk. 6:130 § (3) bekezdése alapján 60 napos átutalással – forintban – kerül kiegyenlítésre
KARAKTERKORLÁT MIATT AZ ITT SZEREPLŐ TARTALOM ERŐSEN VÁGOTT. TELJES TERJEDELEMBEN A
SZERZŐDÉSTERVEZET 2.) PONTJÁBAN ÉRHETŐ EL. E PONT VONATKOZÁSÁBAN A SZERZŐDÉSTERVEZET AZ
IRÁNYADÓ
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/09 (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)
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer felülete
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján és a
424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,-Ft/RÉSZ
A befizetés helye: SAVARIA Takarékszövetkezet
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 72100237-10140004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az
ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőknek az ajánlati
kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani.
A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki
készpénzbefizetési
bizonylat, banki átutalás esetén az átutalásról szóló igazolás ajánlatba csatolása. TELJES TERJEDELEMBEN A
KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓBAN
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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jótállás időtartama az egyenes arányosítás, műszaki segítségnyújtás legkorábbi időpontja és az
egyösszegű vállalkozói díj a fordított arányosítás módszerével
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti
Ajánlattevőket.
2. Az árképzés és elszámolás során a Magyar Államkincstár honlapján közzétett Építési Normagyüjtemény (a
továbbiakban ÉNGY) alkalmazandó. Ajánlattevők az ajánlatukban foglalt egységárakat az ÉNGY-ben megadott
2022. november hónapban közzétett referenciaárak figyelembevételével határozzák meg. Mivel az ÉNGY
referenciaárakat meghaladó megajánlások a pályázat keretében nem számolhatóak el, ezért amennyiben
Ajánlattevő árazott költségvetésének bármely sora az ÉNGY referenciaárakat meghaladó megajánlást tartalmaz,
az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.(Az előírás a költségvetésben K kezdetű kóddal jelölt tételekre nem
vonatkozik)
3. Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
4. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege az EKR-ben kerül rögzítésre és a bontási eljárás során kerül ismertetésre. Ajánlatkérő az eljárást a
Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
6. Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: ifj. dr. Ujvári Sándor, lajstromszáma:
00811
7. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
9. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)Korm.r. alapján elektronikus példányban kell benyújtani.Az elektronikus
példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia egy vagy több fileban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)
bek.).
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b)
pontjában foglaltakról. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. A gazdasági szereplőknek a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése szerint az EKR-ben történő regisztrálás során kell rögzíteniük, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősülnek-e.
11. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65.
§ (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie 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. Továbbá csatolnia kell
az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más
formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vonatkozásában:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd/kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásminta, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai
jogtanácsos által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi,
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- amennyiben az ajánlattevő valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése
időpontjánál 30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a
képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a
saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.
Egyéni vállalkozó esetében az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély
meglétét.
13. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára legalább
I. rész esetében 50.000.000,- Ft/év és 25.000.000,- Ft/káresemény, II. rész esetében 15.000.000,- Ft/év és
10.000.000,- Ft/káresemény, III. rész esetében 40.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építésiés szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban
meghatározott szakmai felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem
rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséig vállalja a biztosítás megkötését.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t, az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el, Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb Ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.
15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi ért-i részszempont esetében: 0-100 pont.
Ajánlatkérő a Kr. 28.§ (3) bekezdésében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a P/1, M/1. M/2
és M/3. alkalmassági feltételt, igazolásokat
TELJES TERJEDELEMBEN A KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓBAN
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft (25402/2022)
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: Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 23395761241
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 6. 24302/0/A/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burgpeter@icloud.com
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katonajozsefszinhaz.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/EKR001822692022/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/EKR001822692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001822692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

596

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
villamos energia beszerzés
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 fogyasztási helyek száma, illetve az egyes helyek
fogyasztásának a megoszlása alapján a részajánlat tétel biztosítása nem egyeztethető össze a gazdasági
észszerűséggel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
villamos energia beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1052 Bp. Petőfi Sándor u.6.
1052 Bp. Haris köz 5.
1053 Bp. Ferenciek tere 4.
1145Bp. Columbus u.7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes mennyiség 4 hónapra 80 000.- kWh, melytől +- 15 % eltérés lehetséges.
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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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: villamos energia díja netto összegben (HUF /kWh) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/04/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§
(1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint ajánlatában
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek az ajánlatában 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 tartalmazó nyilatkozatot kell becsatolnia; 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;
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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.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem
releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem kerül alkalmazásra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: nem kerül alkalmazásra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 65.§. (1) bekezdés b.) pontja, illetve a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend. 21.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetni kell az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb - a közbeszerzés tárgya
szerinti - azaz villamos energia szállítás – referenciáit. Az ismertetés tartalmazza legalább a következő
adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Az alkalmasság igazolása történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással. Igazolási módokkal
kapcsolatos egyéb tájékoztatás: Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az ( 1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Tájékoztatjuk azonban ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg e pontban. Az előírt alkalmassági követelményeknek
a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves
figyelmüket a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 114/A §-ra tekintettel kérjük, hogy az alkalmasság igazolásához szükséges dokumentumokat az
ajánlatban szíveskedjenek benyújtani .
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás
feladását megelőző 3 évben befejezett és 6 éven belül megkezdett legalább 10 000 kWh villamos energia
szállításának referenciájával. A referencia több szerződésből is származhat
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
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.
A számla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A fizetés havi
elszámolás alapján történik. A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és az (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:
130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint történik. 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
Megrendelő késedelme fizetése esetén a Ptk 6:155 § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 15 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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.
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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.) Ajánlattevők az EKR rendszerben található űrlapok kitöltésével és benyújtásával
tesznek eleget nyilatkozattételi
kötelezettségeiknek az alábbi nyilatkozatok tekintetében: a.) NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint b.)
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében c.) NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés
alapján d.) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában e.) NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról f.) Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában g.) Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában h.) Nyilatkozat
üzleti titokról
2) Be kell nyújtani az ajánlattevő, valamint – adott esetben – a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti
alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre
jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő
iratot). 3.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzékének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.
Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek a cégadatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi
határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz kell
csatolni. 4.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e.) pontjában foglaltakat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

602

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (25199/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.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/EKR001710252022/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/EKR001710252022/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: Magánegyetem
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:
Genetika és Biotechnológia Intézet eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001710252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

604

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Laboratóriumi és precíziós felszerelések:
1. rész: PCR készülék,
2. rész: Hűthető rázógép,
3. rész: Laboratóriumi autokláv,
4. rész: Ultramélyhűtő,
5. rész: Ultramélyhűtő,
6. rész: Elektroforézis, géldokumentációs és Semi dry western blott készülékek,
7. rész: Növénynevelő inkubátor.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
PCR készülék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MATE Budai Campus, GBI Növénybiotechnológia Tanszék, 1118
Budapest, Villányi út 29-43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
PCR készülék – 1 db
1. Az elvégzendő feladat leírása
A PCR készülék beszerzésének célja növényi mintákból kivont genomi DNS és cDNS szakaszainak
enzimatikus amplifikálása, a másolt kópiák megsokszorozása molekuláris markerezés, in vitro klónozás és
szekvenciameghatározás előkészítő lépéseként. A készülék legyen alkalmas az amplifikációhoz szükséges,
beprogramozott hőmérsékleti értékek és időtartamok ciklikus váltogatására.
2. Minimum műszaki követelmények
• Hőmérsékleti tartomány: min. 4 oC, max. 99 oC
• Tegye lehetővé gradiens PCR program futtatását
• Alkalmas legyen 96 db. 200 mikroliteres (0,2 ml) cső befogadására
• Alkalmas legyen 96-os plate vizsgálatára
• Rendelkezzen fűthető tetővel
• Legyen alkalmas touchdown programozásra
• Rendelkezzen saját memóriával a programok tárolására
• Legyen alkalmas felhasználási fiókok/fájlok létrehozására
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Hűthető rázógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: MATE SZIC GBI, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hűthető, fűthető rázóinkubátor – 1 db
1. Az elvégzendő feladat leírása
A változó sebességű, hűthető és fűthető, orbitális álló rázóinkubátor beszerzésnek célja nagy térfogatú
laboratóriumi minták, sejtkultúrák, baktériumkultúrák, élesztőkultúrák és szuszpenziók folyamatos
növesztése, inkubálása és rázatása, hőmérséklet, idő és sebesség beállításával.
2. Minimum műszaki követelmények
• A rázóinkubátor legyen hűthető, nagy kapacitású, felfelé nyíló készülék és az állítható hőmérséklet
tartománya a 4°C-tól 80°C-ig terjedjen (A legalacsonyabb hőmérséklet maximum 20 C-al alacsonyabb,
mint a környezeti hőmérséklet.)
• A készülék legyen alkalmas, 50ml-es, 125ml-es, 250 ml-es, 500 ml-es, 1l-es, 2l-es és 5 l-es lombikok,
valamint 50ml-es Falcon- csövek rázására, illetve a készülékhez legyen megajánlva lombikhoz befogófej,
valamint Falcon cső rázásához megfelelő állvány
• A készülék rázási sebessége legyen állítható legalább 25-500 rpm között és az orbitális kitérése legyen 2,5
cm
• A készülék hőmérséklet uniformitása legyen maximum ± 0.25°C 37°C-on
• A készülék ne legyen nagyobb, mint 116cm x 82 cm x 104 cm a könnyű elhelyezhetőség érdekében,
valamint magassága nyitott ajtó esetén se haladja meg a 170 cm-t
• A készüléken legyen felül elhelyezkedő kontrol panel a könnyű kezelhetőség, valamint elülső oldalon
lévő átlátszó ablak a minták könnyű láthatósága érdekében
• A készülék rendelkezzen egyenletes és tartós rázást lehetővé tevő 3-ellensúlyos meghajtással
• A készülék legyen programozható –automatikusan változtassa a hőmérsékletet és a rázási sebességet az
előre beprogramozott paraméterek szerint.
• A készüléken legyen több lépéses programozási funkció (min. 12 lépés) és legyen lehetőség legalább 4
program egyidejű tárolására
• A készülék rendelkezzen RS 232 csatlakozással
• A készüléken legyen időbeállítási lehetőség legalább 0.01-99.59 óra között, valamint állandó üzemmód
• A készülékhez legyen biztosított univerzális platform melynek mérete ne legyen kisebb, mint 76x46 cm
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Laboratóriumi autokláv
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: MATE SZIC GBI, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új közepes kapacitású autokláv szállítása
1. Az elvégzendő feladat leírása
A közepes kapacitású autokláv beszerzésnek célja a kutatómunkához szükséges táptalajok, oldatok,
valamint eszközök (üvegeszközök, műanyag eszközök) gyors, hatékony sterilizálása. Ezen kívül fontos
kísérleti biológiai anyagok, biológiailag veszélyes hulladékanyagok sterilizálása (csíramentesítése, elölése)
a hulladékszállítás előtt.
2. Minimum műszaki követelmények
• Legyen alkalmas folyadék, szilárd anyag sterilezésére, biológiai hulladék anyag megsemmisítésre
• Sterilizálási hőmérséklet: legalább 98 - 135 °C
• Legalább 80 l-es belső tér
• Kapacitás: legalább 16 db 1 literes Schott üveg álló helyzetben
• Rozsdamentes acél kamra kidolgozás
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• Automata nyitó/záró rendszer.
• Beépített gőzgenerátor
• Mikroprocesszoros kontroll, digitális kijelzéssel
• Automatikus üzemmód, beépített programok
• Túlnyomás/hőmérséklet jelzés/ riasztás
• Két db rozsdamentes acél drót kosárral
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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
II.2.1) Elnevezés:
Ultramélyhűtő1
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: MATE SZIC GBI, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új ultramélyhűtő szállítása
1. Az elvégzendő feladat leírása
Nagy kapacitású, álló kivitelű -80 °C-os laboratóriumi ultramélyhűtő, biológiai minták hosszú távú
tárolására, megőrzésére.
2. Minimum műszaki követelmények
• Hasznos térfogat: legalább 440 liter
• A készülék rendelkezzen kaszkád (két kompresszoros) hűtéssel, poliuretán szigeteléssel, vákuum
szigetelő panellel és környezetbarát hűtőközeggel (R290/R170) üzemeljen.
• Rendelkezzen digitális hőmérséklet kijelzéssel, zárható ajtóval, az ajtón elhelyezett vákuum szeleppel a
könnyebb ajtónyitás érdekében és legyen kerekeken gördíthető.
• Belső tere legyen rozsdamentes acél, rendelkezzen legalább 5 részre osztott belső térrel és minden
kompartment rendelkezzen szigetelt belső ajtókkal. Rendelkezzen nagy teherbírású polcokkal, melyek
legalább 50 kg-ig terhelhetőek.
• A készülék legyen energiatakarékos, ezért fogyasztása ne legyen több, mint 7,9 kWh/nap, -80oC-on
történő normál használat mellet.
• Szobahőmérsékletről -80°C-ra kb. 180 perc alatt hűtsön le és -80oC-on történő használat mellett 60
másodperces ajtónyitást követően maximum 30 perc után érje el újra a működési hőmérsékletét.
• A készülék rendelkezzen beépített akkumulátorral vészjelzéshez áramkimaradás esetén
• A készülék zajterhelése ne legyen több, mint 51,5 dB.
• Külső dimenziója ne legyen több, mint (W x D X H): 95,5 cm x 89,8 cm x 195 cm
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Ultramélyhűtő2
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új ultramély fagyasztó szállítása
1. Az elvégzendő feladat leírása
Az oktatási és kutatási munkák során gyűjtött és felhasznált növényi minták, különböző baktérium
tenyészetek és izolált nukleinsav minták hosszútávú tárolásának biztosítása minőségi romlás és
degradáció nélkül.
2. Minimum műszaki követelmények
• Álló kivitelű legyen
• Belső kapacitása 480-510 liter között legyen
• A készülék rendelkezzen kaszkád (két kompresszoros) hűtéssel
• A készülék rendelkezzen két egymástól függetlenül nyitható külső ajtóval
• A készülék környezetbarát HC (R290/R170) hűtőközeggel üzemeljen
• Belső tere legyen rozsdamentes acél
• Rendelkezzen digitális hőmérséklet kijelzéssel
• Legyen kerekeken gördíthető
• Rendelkezzen legalább 4 részre osztott belső térrel
• A készülék rendelkezzen nagy teherbírású polcokkal, melyek legalább 50 kg-ig terhelhetőek
• Üzemzavar esetén a készülék rendelkezzen távriasztási lehetőséggel
• Szobahőmérsékletről -80°C-ra 180 perc alatt hűtsön le.
• A készülék zajterhelése ne legyen több, mint 50 dB.
• Külső dimenziója ne legyen több, mint (W x D X H): 86 cm x 90 cm x 198 cm
• A készülék rendelkezzen beépített akkumulátorral vészjelzéshez áramkimaradás esetén
• A készülék csatlakoztatható legyen szén-dioxid biztonsági hűtési rendszerhez
• Rendelkezzen USB csatlakozási lehetőséggel
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Elektroforézis, géldokumentációs, semi dry blott
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: MATE SZIC GBI, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Western blot és Gél dokumentációs munkaállomás – 1 db
1. Az elvégzendő feladat leírása
A western blot készítő és géldokumentációs munkaállomás beszerzésnek célja fehérje és nukleinsav alapú
kísérletek elvégzéséhez és a kísérleti eredmények digitális dokumentációjához alkalmas munkaállomás
beszerzése. Fontos kitétel, hogy az ajánlattevő tudjon kész gradiens és stain free gélt ajánlani a fehérje
futtató berendezéshez és képes legyen gyors (3-7 perces) western blot eljárásra is. A géldokumentációs
használat során elvárt, a nagy érzékenységű érintőképernyős készülék, chemilumineszcenciás western
blot detekció, UV, és fehérfénnyel gerjeszthető gélek analízise, detekciója és publikáció minőségű
dokumentációja.
2. Minimum műszaki követelmények
• Elektroforézis, készülék biztosítása, 2 db mini formátumú gél befogadására alkalmas káddal, gélöntő
feltéttel. Legyen lehetőség 4 gél befogadására is, amelyek mérete ne legyen nagyobb kész gél esetén 9x7
cm-nél.
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• Semi dry western blot készülék biztosítása. Legyen alkalmas 1-4 db mini gel egyidejü blottjára.
• Géldokumentációs készülék biztosítása A géldokumentáció során elvárt, a nagy érzékenységű
érintőképernyős készülék,floureszcens western blot detekció, chemilumineszcenciás western blot
detekció, leggyakrabban használt nukleinsav és fehérje festékek detekciója (ethidium bromid, SYBR
Gold, Coomassie etc.) UV, és fehérfénnyel gerjeszthető gélek analízise és detekciója, lehetőség multi
fluoreszcens ledek (zöld, kék, piros, távoli vörös, -near IR) használatára, belső számítógép, és külső
kiértékelő program.
• Szükséges az egyes applikációkhoz megfelelő tálcák, vagy transzilluminátor, melyeket a rendszer
automatikusan felismer.
• Gerjesztés, elvárások a következőek: Trans-UV, 302 nm exitáció, Epi-fehér. Trans-fehér, Trans-kék,
450−490 nm exitáció, Epi-kék Leddel felszerelt 460−490 nm exitáció, Epi-zöld Leddel felszerelt, legalább
520−545 nm exitáció, Epi-piros Leddel felszerelt, legalább 625−650 nm exitáció, Epi-távoli piros Leddel
felszerelt, legalább 650−675 nm exitáció, Epi-közeli IR Leddel felszerelt, legalább 755−777 nm exitáció
• Előrekalibrált autofókusz, és auto-expozíció
• Kamera felbontása min. 6 megapixel. Quantum hatékonyság legalább 70% 425 nm-nél és 75% 525 nmnél.
• Image terület (SzxH) legalább 21x16 cm.
• Adat kimenet: 16-bit és 8-bit: SCN, TIFF, JPEG formátumok.
• A digitális fényképek USB-meghajtóra menthetők legyenek
• A kiértékelő program korlátlanul telepíthető legyen és rendelkezzen a total normalizálás funkcióval, és
támogassa a stain free gélek detektálását és kiértékelését is.
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
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
II.2.1) Elnevezés:
Növénynevelő inkubátor
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új növénynevelő kamra
1. Az elvégzendő feladat leírása
Kísérleti növények nevelésére alkalmas, programozható fény és hőmérsékletszabályozással ellátott, zárt,
polcos növénynevelő kamra LED-es megvilágítással, in vitro szövettenyészetek, és konténeres növények
nevelésére.
2. Minimum műszaki követelmények
• Hasznos térfogat: minimum 600 liter
• Hőmérséklet tartomány: legalább + 3°C - + 70°C tartomány kikapcsolt lámpánál, és legalább +10°C - +
50°C bekapcsolt lámpánál
• Hőmérséklet stabilitás: maximum ±1°C
• Világítás: 3 különálló szinten beépített, szabályozható fehér LED megvilágító egység
• Programozási lehetőség, több szegmensben felállított hőmérséklet profil beállítása
• Kamra belső borítása: rozsdamentes saválló acél
• Színes érintőképernyős kijelző
• USB, Ethernet és Wifi kapcsolódási lehetőség
• Riasztás ajtó nyitva maradása esetén
• Ajtózár
• Automata leolvasztási funkció
• Legalább 3 polc és 10 polchely
A nyertes ajánlattevő feladata a termék leszállítása, illetve leszállíttatása a teljesítés helyére, ahol köteles a
beüzemelést, betanítást elvégezni.
(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. vállalt többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (0-12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatot, 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 ténylege
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani
az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
(1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni,
ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
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megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek
szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az
igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 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 elektronikus
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. 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. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. §
(1) bekezdés alapján jár el. Az ajánlattevőnek a következő igazolásokat kell benyújtania a Kbt. 65. (6) és (7)
bekezdésének, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésének
figyelembevételével:
M.1.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. ( X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján a felhívás feladásának napjától az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését (legalább a
teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és
befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a teljesítés tárgya, mennyisége, kapcsolódó
szolgáltatás megjelölése, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e). A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint 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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm . rendelet 19.
§ (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra,
azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21/A. §-a szerint Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
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eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A dokumentum(ok)at a Kbt. 41/
A.§ szerint szükséges benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
indító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36hónapban) befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett, legalább 1 db laboratóriumi eszköz szállítására és beüzemelésére vonatkozó
egy vagy több referenciával.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés 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 ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést (Kbt. 67. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában 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 előírt alkalmassági
követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Eladó késedelmes teljesítése esetén a Vevő 0,75 % napi kötbér felszámítására jogosult a késedelembe esés
napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér alapja a késedelmesen leszállított termék(ek) nettó
vételára. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (a késedelmesen
leszállított termék(ek) nettó vételárának 20 %-át), akkor Vevő a szerződéstől, illetve annak késedelmesen
teljesített részétől elállhat vagy a szerződés egészét, illetve annak késedelemmel érintett részében a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult.
Az Eladó hibásan teljesít, amennyiben a teljesítése nem felel meg a közbeszerzési eljárásban előírt műszaki
paramétereknek, illetve amennyiben a leszállításra kerülő termék nem rendelkezik az Eladó ajánlatában
foglalt, értékelésre került egyéb paraméterekkel, vagy a termék egyéb okból hibás. Hibás teljesítés
esetén a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján Vevő választásától függően kellékszavatossági igénnyel
léphet fel vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Eladó
hibás teljesítése beálltának időpontjában a hibásan teljesített termék(ek)re eső nettó vételára 20 %-ának
megfelelő összegű kötbér felszámítására jogosult.
A szerződés – akár részleges - Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbért
tartozik megfizetni Vevőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó
vételárának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Eladó a termékekre a termékek átadás-átvételétől számítva legalább 12hónap teljeskörű helyszíni
garanciát (jótállást) köteles vállalni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beérkezett számlát az Eladó számláján szereplő számlaszámra történő banki utalás
útján egyenlíti ki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésének
megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseinek
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figyelembevételével. A számla tartalmazza a leszállított árut, valamint a díjak összegét, és a vételár
után fizetendő áfát. Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és
behajtási költségátalány érvényesek. További feltételeket a dokumentáció tartalmazza. Eladó előleget
nem biztosít. Eladó a vételárról a számla benyújtására kizárólag az eszköz hiánytalan és hibátlan
leszállítását és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését követően, a teljesítésigazolás kiállítását
követően jogosult. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának a Kbt. 27/A. §-ában előírtak szerint.
Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult szerződésszerű teljesítést követően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt.
68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
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VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az 1., ajánlati ár szempont esetében fordított arányosítás, a 2. szempont esetében egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza 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: A műszaki és szakmai alkalmasság (jelen felhívás III.1.3) M/1. pontja) feltételei és azok
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, és a 67. § (4) bekezdése tekintetében ( a
nemleges nyilatkozatok is csatolandók). Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy
aláírás-mintáját.
Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, ehhez a részletes
információt a dokumentáció tartalmazza.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség időtartama
30 nap. A jelen eljárásban az ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül.
A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása
során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza. Ajánlattevő adja meg a szállítani vállalt árú részletes leírását, gyártmányát és típusát, származási helyét
úgy, hogy abból megállapítható legyen, hogy az árú megfelel az előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.
FAKSZ: dr. Kozma György 01334. Kozma Ügyvédi Iroda (2040 Budapest, Budapesti út 28. tel: +36 302831982, email: kozmagyorgy@t-online.hu)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Martfű Város Önkormányzata (25422/2022)
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: Martfű Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733012216
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 56450853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.martfu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.martfu.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/EKR001755792022/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/EKR001755792022/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:
Temető út – Zsófia-halom kerékpárút-TOP Plusz
Hivatkozási szám: EKR001755792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

623

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút építése (tervezése és kivitelezése) Martfű külterületi szakaszon (085;090/10;093/2hrsz.-okon)
442 - Szolnok - Kunszentmárton másodrendű főúttal párhuzamosan a 19+429 - 19+617 km szelvények
között.
Részletes feladatleírás és mennyiségi adatok a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben
találhatók.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel biztosítása műszakilag nem észszerű,
valamint a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvének nem megfelelő tekintettel arra,
hogy mind a földrajzi, mind az időbeli, mind a munkanemenkénti felosztása a beruházásnak a költségek
lényeges megnövekedésével járhat.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Temető út – Zsófia-halom kerékpárút-TOP Plusz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233162-2

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

71220000-6

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

624

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Martfű külterületi szakasz (085;090/10;093/2hrsz.-okon)
442 - Szolnok - Kunszentmárton másodrendű főúttal párhuzamosan a 19+429 - 19+617 km szelvények
között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építése Martfű külterületi szakaszon (085;090/10;093/2hrsz.-okon)
442 - Szolnok - Kunszentmárton másodrendű főúttal párhuzamosan a 19+429 - 19+617 km szelvények
között.
A közbeszerzés tervezést is tartalmaz a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja
szerint. A nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése is.
Részletes feladatleírás és mennyiségi adatok a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben
találhatók.
A tárgyi közbeszerzés a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerint fenntartott: az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben egymilliárd forint, általános forgalmi adó
nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés
szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági
követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet
kapacitására támaszkodva felelnek meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3) pont M.1.1. alpont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 10
2 3. A III.1.3) pont M.1.2. alpont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 10
3 4. A III.1.3) pont M.1.3. alpont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap) 5
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt többletjótállás (hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026
II.2.13) További információ
A Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték a szakemberek többlettapasztalata esetén 36 hónap,
a többletjótállás esetén pedig 24 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: Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását
a Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában
nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, abban az esetben is, amennyiben a közbeszerzési szerződés
teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 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) bekezdés esetén az ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1.
(Kivitelezői nyilvántartás): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
SZ.2. (Tervezői nyilvántartás): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem relndelkeznek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. (Kivitelezői nyilvántartás):
A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. 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.
SZ.2. (Tervezői nyilvántartás): A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján
ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a
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nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban
szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni.
Az e pontban foglaltak a Kr. 26. § (1) bekezdés a) pontjában és a 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
igazolandók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. (Szakember):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatban benyújtandó a
szakember megnevezését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat (EKR űrlap), a szakember végzettségét illetve
képzettségét igazoló okirat másolata (amennyiben nem rendelkezik az előírt jogosultsággal), a szakember
sajátkezűleg aláírt önéletrajza, amelyből megállapítható az alkalmassági minimumkövetelményként
előírt tapasztalat és nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során
rendelkezésére fog állni. Ha a szakember már szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor az önéletrajzon
meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a névjegyzékbe vétel időpontját (legalább
év/hónap pontossággal). Ebben az esetben a bejegyzéshez szükséges gyakorlati idő bemutatása,
végzettség illetve képzettség igazolása nem szükséges.
Amennyiben az M.1.1-M.1.3. alkalmassági minimumkövetelmények esetén ajánlattevő az előírt
jogosultság helyett az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai előfeltételek (releváns
végzettség illetve képzettség és szakmai gyakorlati idő) meglétét igazolja, nyertessége esetén a szerződés
megkötésének időpontjáig igazolnia kell az előírt jogosultságok meglétét is, amennyiben ezt elmulasztja,
az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül tekintettel arra, hogy a feladat elvégzéséhez az előírt
jogosultságokkal rendelkező felelős műszaki vezetők és tervező bevonása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakemberek alkalmassági követelményeknek
való megfelelésen túli többlettapasztalat értékelésre kerül.
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. (Szakember):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti:
M.1.1. MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan
szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2. MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy olyan
szakemberrel, aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel illetve
képzettséggel és gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3. KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki
a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel illetve képzettséggel és
gyakorlati idővel rendelkezik.
Az M.1.1. - M.1.3. pontokban foglalt alkalmassági követelmény keretében megnevezett szakemberek több
alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében is megjelölhetők.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a teljes nettó vállalkozói díj, mértéke 1 %/nap. Maximuma 30 %.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibával érintett költségvetési sor nettó vállalkozói díja, mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes nettó vállalkozói díj, mértéke 30%.
Egy félre vetített valamennyi érvényesített kötbér összegének maximuma nem haladhatja meg a nettó
ajánlati ár 30%-át.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy
azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza –
teljes körű, az ajánlatban vállalt, de legalább 36 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a műszaki
átadás-átvétel napja. Részletes rendelkezés a szerződéstervezetben található.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlattevő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult 50%-os és 100%-os készültségeknél.
A vállalkozói díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással
– HUF-ban – kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) és (5)-(8) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § előírásait figyelembe
véve. Késedelmi kamat: Ptk. 6:155. § (1) bek.;Előleg: Kbt. 135. § (8) bek. szerint 10%. Az igényelt előleg
összege a végszámlában kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. További információ
a közbeszerzési dokumentumok, szerződéstervezetben, Kbt., Ptk., 2007. évi CXXVII. tv, 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet, 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c)
bekezdéseiben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700309-66893729-51100005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati
biztosíték rendelkezésre bocsájtásának igazolását (Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ár részszempont esetén fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata és a többletjótállás
részszempontok esetén egyenes arányosítás a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete (Értékelési
útmutató) szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348).
Felelősségbiztosítás megkötése vagy kiterjesztése szükséges a szerződéskötésre, melynek részleteit a
szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlat kötelező tartalma:
• Kbt. 114. § (11) bekezdés igazolására benyújtandó az ajánlattevő, valamennyi alvállalkozó és valamennyi
kapacitást nyújtó szervezet beszámolója vagy annak azon része, amely alapján a 2021. évi árbevétel igazolható. Ha
Ajánlatkérő által a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló árbevételre
vonatkozó adatait Ajánlatkérő ellenőrzi és a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
benyújtása nem szükséges. A Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozói bejelentés esetén a szerződés
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teljesítése során is igazolni kell, hogy valamennyi alvállalkozó megfelel a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti
feltételeknek.
• Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
• Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
• 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
• szakemberek megnevezéséről szóló EKR űrlap,
• Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről. Valamennyi fent felsorolt nyilatkozatot EKR űrlapon kell benyújtani.
• szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának, végzettséget igazoló
okiratának másolata (utóbbi abban az esetben, ha nem rendelkezik még az előírt jogosultsággal),
• Ajánlattevő csatolni köteles árazott költségvetést kizárólag az egységárakkal kitöltve aláírt .pdf és
szerkeszthető .xls formátumban is. A költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi hiánypótlás lehetősége nélkül.
• Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintájának másolatát;
b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 75. § (2) bekezdés e) pontját, 81. § (5) bekezdését, 114. § (11)
bekezdését és a 114/A. §-át.
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél szigorúbban
került meghatározásra.
Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály
ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók.
Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a helyszín bárki által szabadon megtekinthető.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Nyúl Község Önkormányzata (25351/2022)
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: Nyúl Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727811208
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 46.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika FAKSZ (00818)
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyul.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/EKR001632242022/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/EKR001632242022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Nyúl
Hivatkozási szám: EKR001632242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

633

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezéssel érintett út közvetlen összeköttetést biztosít a 8222 sz. közút és a Nyúl belterületén áthaladó
82 sz. közút között. A Potyondi út tervezéssel érintett szakasza 2012-ben murva burkolattal került ellátásra,
mely megfelelő alapot szolgáltat a szilárd burkolat építésének. A vízszintes vonalvezetés során a meglévő
nyomvonalat zömében megtartottuk. Ettől való eltérésre a közúti csomóponti csatlakozásnál volt szükség,
hogy a tervezett út visszakerüljön az erre a célra kiszabályozott közterületre (2+380 km szelvény utáni
szakasz).
A tervezett aszfalt burkolat szélessége 4,00 m, kétoldali 1,00-1,00 m széles stabilizált murva padkával. A
8222 sz. közút csatlakozásánál a burkolat szélessége 5,50 m-re szélesedik. A teljes tervezési szakaszon a
korábban kialakított, és jelenleg is rendszeresen karbantartott földárkok megmaradnak, ahol nyomvonal
korrekcióra volt szükség, ott a meglévő árkok nyomvonalát követően kerülnek kialakításra a tervezett
árkok.
Építési hossz (engedélyköteles, új szilárd burkolat): 2495,58 m.
Felújításra kerülő szakasz építési hossza: 684,27 m.
Ehhez kapcsolódóan a pályázati forrásból a meglévő aszfalt burkolat is felújításra kerülne kb. 700 m
hosszan.
Részletes műszaki tartalom a tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben megtalálható.
Jelen projekt esetében a költségvetési kiírás és a pályázati elszámolás alapja az Építési Normagyűjtemény
2021-3 verziója, kérjük az ajánlattételkor ezt lehetőség szerint vegyék figyelembe!
Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra, tételszámra való hivatkozással nevezi meg a tételeket.
Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű
munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
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x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel
megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények
lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a
nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata,
továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a
feladatok egymásra épülése, valamint az előírt megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az
Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen
döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek
részekre bontása nem lehetséges,
szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind
garanciális szempontok miatt. Ajánlatkérő álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből (útfelújítás
megoldása egy összefüggő területen), komplexitásából (egymásra épülő szakipari feladatok) adódóan
jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési
beruházásnak számít.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Nyúl
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9082 Nyúl, 0188, 061 és 0191 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett út közvetlen összeköttetést biztosít a 8222 sz. közút és a Nyúl belterületén áthaladó
82 sz. közút között. A Potyondi út tervezéssel érintett szakasza 2012-ben murva burkolattal került ellátásra,
mely megfelelő alapot szolgáltat a szilárd burkolat építésének. A vízszintes vonalvezetés során a meglévő
nyomvonalat zömében megtartottuk. Ettől való eltérésre a közúti csomóponti csatlakozásnál volt szükség,
hogy a tervezett út visszakerüljön az erre a célra kiszabályozott közterületre (2+380 km szelvény utáni
szakasz).
A tervezett aszfalt burkolat szélessége 4,00 m, kétoldali 1,00-1,00 m széles stabilizált murva padkával. A
8222 sz. közút csatlakozásánál a burkolat szélessége 5,50 m-re szélesedik. A teljes tervezési szakaszon a
korábban kialakított, és jelenleg is rendszeresen karbantartott földárkok megmaradnak, ahol nyomvonal
korrekcióra volt szükség, ott a meglévő árkok nyomvonalát követően kerülnek kialakításra a tervezett
árkok.
Építési hossz (engedélyköteles, új szilárd burkolat): 2495,58 m.
Felújításra kerülő szakasz építési hossza: 684,27 m.
Ehhez kapcsolódóan a pályázati forrásból a meglévő aszfalt burkolat is felújításra kerülne kb. 700 m
hosszan.
Részletes műszaki tartalom a tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben megtalálható.
Jelen projekt esetében a költségvetési kiírás és a pályázati elszámolás alapja az Építési Normagyűjtemény
2021-3 verziója, kérjük az ajánlattételkor ezt lehetőség szerint vegyék figyelembe!
Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra, tételszámra való hivatkozással nevezi meg a tételeket.
Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű
munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapok
száma, 0-36 hónap időtartam között) 20
2 3. Jótállás vállalt időtartama az előírt jótálláson felül (egész hónapok száma, 0-36 hónap időtartam
között) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295052389 sz. projekt, VP6-7.2.1.1-21
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontokban meghatározott "szakember" jelen felhívásban a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
Az értékelési szempontok pontos fogalmi meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció részletesen
tartalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok valamelyikének hatálya alatt áll.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1), (1a) és (1b) szerint kell igazolniuk: Az ajánlattevőnek és a
részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozók
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetében az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 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 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés 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 Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás lehetőségével.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az
alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra
vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem
alkalmazandók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai
tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy)
nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely
egyéb követelményt, vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a
nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
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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.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan,
hogy
az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari
kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szerepelnie kell.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés 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 Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasság
vizsgálatára irányuló feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasság vizsgálatára irányuló feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Szakemberek
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azon
szakemberét, akit közvetlenül be kíván vonni a teljesítésbe. Ha a bemutatott szakember szerepel az
illetékes szakmai szervezet /kamarai nyilvántartásban, úgy meg kell adni szakmai/kamarai regisztráció
számát, illetve a jogosultság első megszerzésének időpontját, év/hónap/nap pontossággal. (A
képzettséget/végzettségét igazoló dokumentumok benyújtása ez esetben nem szükséges, hanem
AK ellenőrzi jogosultság meglétét és érvényességét a nyilvántartásból.) Ha a szakember nem szerepel
a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető Ajánlatkérő által a nyilvántartáson keresztül, azonban
érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultságot igazoló okiratot egyszerű másolatban kell
benyújtani (a képzettséget /végzettségét igazoló dokumentumok csatolása szintén nem szükséges).
Ha a szakember nem szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban úgy csatolni kell
hozzá a fenti Korm. r. –ek szerinti előírt képesítési min. követelményeknek való megfelelést igazoló,
illetve az előírt végzettség, és minimális szakmai gyakorlati idő meglétét alátámasztó dokumentumokat
is (önéletrajz, és amennyiben a nyilvántartásból nem ellenőrizhető, a releváns szakképzettségét, illetve
végzettséget igazoló okiratok) és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatán túl a nyilatkozatát arról,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén gondoskodik az adott szakmai/ kamarai nyilvántartásba vételéről. Ez
esetben a jogszabályi követelményeknek való megfelelést (a 266 /2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti képesítési
minimum illetve az ezzel egyenértékű szakképzettség meglétét, és az előírt min. szakmai gyakorlati időt) a
becsatolt dokumentumok, és a szakember szakmai önéletrajzában adott nyilatkozatok alapján Ajánlatkérő
ellenőrzi. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ez
esetben az egyenértékűség bizonyítása (ide értve azt is, hogy az adott szakember a hazai nyilvántartásba
vétel nélkül is végezhet szakértői tevékenységet) az ajánlattevő feladata.
M.2. Referenciák
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) alapján Ajánlattevő mutassa be az Ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 5 éven belül (60 hónap) szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki
átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési munkáit
ismertető referenciáit, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23.§ bek. szerint. A referenciaigazolásnak/
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nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b) az építési
beruházás tárgyát, teljesítés helyét, valamint mennyiségét, leírását, c) a kezdés időpontját év-hónap-nap
pontossággal; d) a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal), e) a referencia
tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (ez utóbbit abban az esetben kell
megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f)
arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte; g)a ref. információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bek. alkalmazandó. Az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítésként valósult meg. A
referenciák igazolása kizárólag a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján, a 22. § (3) bekezdése
szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással történhet.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos
igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen
eljárásban nem alkalmazandók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés 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 Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Szakemberek
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-KÉ vagy MV-KÉ-R” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma - Felelős műszaki
vezetés/3. rész 2. vagy 3. pontjában meghatározott végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)
és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY - érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete VI. szakma - Felelős műszaki vezetés/3. rész 2. vagy 3. pontja szerinti „MV-KÉ vagy MV-KÉ-R”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkező szakemberrel.
M.2. Referenciák
Alkalmatlan az az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik jelen felhívás feladásától visszafelé
számított 5 éven belül (60 hónap) szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel
befejezett, de maximum 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, minimum 1800 m hosszúságú közlekedési
építmények (autópálya, közút, kerékpárút, gyalogút stb.) tárgykörébe tartozó felújítási és/vagy építési
munkára vonatkozó (bármelyik önmagában vagy bármelyik kombináció elfogadható) építési-kivitelezési
referenciamunkával.
Ajánlattevő az előírt követelménynek több szerződéssel is megfelelhet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés 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 Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződe̋st biztosi̋tő melle̋kkőtelezettse̋gek:
- ke̋sedelmi kőtbe̋r (nettő ellenszolga̋ltata̋s 1%-a/napta̋ri nap e̋s amennyiben a fizetendő
kőtbe̋r ősszege ele̋ri vagy meghaladja a nettő szerződe̋ses ellene̋rte̋k 30 %-a̋t, az
aja̋nlatke̋rő azonnali hata̋llyal ela̋llhat a szerződe̋stől),
- meghiűsula̋si kőtbe̋r (teljes nettő ellenszolga̋ltata̋s 30%-a),
- jőta̋lla̋si kőtelezettse̋g (legala̋bb 12 hőnap + megajánlott többlet jótállás).
Re̋szletes szaba̋lyokat afelhi̋va̋st kiege̋szi̋tő kőzbeszerze̋si dokumentumok, illetve annak a
re̋szét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Felelősségbiztosítás: A nyertes Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint
köteles a létesítményre, mint a kockázatviselés helyére, a Megrendelő személyét is feltüntető, a kivitelezés
teljes időtartamára szóló (felelősségbiztosítás vagy CAR, vagyon és felelősségbiztosítás) építés-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződéskötés
időtartamára,
1. minimum a szerződés nettó összege*0,4 /káresemény összegű és
2. minimum a szerződés nettó összege/éves vagy minimum a szerződés nettó összege/projekt összegű
kártérítési limittel.
A felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának megküldése, illetve a legutolsó biztosítási díj
befizetése igazolásának alátámasztása a szerződés hatálybalépésének feltétele.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, - a nyertes Ajánlattevő írásban benyújtott kérelme
alapján - 5 % vállalkozói előleget biztosít, biztosíték nyújtása nélkül. Az előleg összege a teljes kivitelezési
díj nettó értékének 5 %-a, mely a végszámlá(k)ból kerül levonásra. Az előleget Ajánlatkérő a 322 /2015.
(X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül köteles kifizetni.
Kivitelező 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
- 1. részszámla 25%-os teljesítést követően, részszámla összege: a szerződéses összeg 25%-a;
- 2. részszámla 50%-os teljesítést követően, részszámla összege: a szerződéses összeg 25%-a;
- 3. részszámla 75%-os teljesítést követően, részszámla összege: a szerződéses összeg 25%-a;
- végszámla 100%-os teljesítést követően, a számla összege: a szerződéses összeg 25%-a (20% előleg
esetén, mert az előleg a végszámlából kerül levonásra).
Mind a rész- mind a végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által felkért műszaki ellenőr jóváhagyó
nyilatkozata.
A szerződés ellenértékének kifizetése közvetlenül ajánlatkérői (megrendelői) finanszírozással történik
pályázati támogatás
felhasználásával. A támogatás formája utófinanszírozás, támogatás intenzitása a mindenkori Támogatási
Szerződések szerint. A végszámla kiállításának feltétele az ajánlatkérő által felkért műszaki ellenőr
jóváhagyó nyilatkozata (teljesítésigazolás vagy műszaki átadás-átvétel).
Fizetési mód: a leigazolt teljesítmény alapján átutalással a hatályos jogszabályokban és a szerződésben
foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő előteljesítést elfogad a szerződésben meghatározott feltételekkel.
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló
igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a
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Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes
ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseitől eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti. Az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés , továbbá a nyertes ajánlattevő és a
Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval
szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő
kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény foglalt rendelkezések az
irányadók.
A szerződés teljesítésében részt vevők kapcsán a Kbt. 138-140. §-ban foglaltakat be kell tartani.
Ajánlatkérő elektronikus számlát is elfogad a Kbt. 27/A §-ának megfelelően.
Tartalékkeret nem kerül meghatározásra.
Vonatkozó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan:
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (nem közbeszerzési szempontból releváns)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől (vagy önálló ajánlattevőtől) nem követeli meg és nem teszi
lehetővé a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell
jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el; és az erre vonatkozó meghatalmazást vagy az
ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást csatolni kell.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és
(8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.
Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az
ajánlatkérő az
ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelöli.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, Ajánlatkérő ezúton hívja fel a
figyelmet a Kbt. 138-139.§- ban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk Ajánlattevők
figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek., valamint
a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelési szempontok pontos fogalmi meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció részletesen
tartalmazza. 1. szempont fordított arányosítás, 2. és 3. szempont az egyenes arányosítás (lineáris
függvényen min-max) módszerével kerül kiszámításra.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A §-a szerint folytatja le a bírálatot, így előírja, hogy
Ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban nyújtsák be.
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2.) Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik
benyújtani.
3.) Az ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozni az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés
a)-b) pontjaiban, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról. Nemlegesség esetén is szükséges nyilatkozni.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő aláírási címpéldányát/aláírásmintáját eredetiben vagy egyszerű
másolatban a 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 9.
paragrafusának megfelelően. 5.) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt közbeszerzési dokumentumot is
készít, melyet térítésmentesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsát elektronikus formában.
6.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján kérhet,
illetve kaphat. A válaszokat tartalmazó dokumentum a közbeszerzési feltételrendszer részévé válik.
7.) Az ajánlatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kell benyújtani az ajánlattételi határidőig. Az
ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli!
8.) Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatározza, és kihirdesse az eljárás nyertesének visszalépése esetére.
9.) Ajánlattevők a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 24.§ (1) bekezdése alapján
szakmai ajánlat benyújtására kötelesek ( tételes árazott költségvetés).
11.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
12.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
foglaltakra, illetve a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
jogszabályra, az egyéb hatályos jogszabályok mellett.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza adott eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját, mint eredménytelenségi okot.
14.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
15.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) adatai: Piller Veronika
(00818), piller.veronika@produktiv-iroda.hu, +3630/4947-375
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Rátót Község Önkormányzata (25137/2022)
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: Rátót Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15421467118
Postai cím: Ady Endre Utca 6
Város: Rátót
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9951
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domiterné Molnár Annamária
Telefon: +36 94538021
E-mail: ratotjegyzo@pwnet.hu
Fax: +36 94538021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratot.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/EKR001701892022/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 | 2022.230

645

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/EKR001701892022/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:
építési beruházás (útépítés)
Hivatkozási szám: EKR001701892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

646

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi közút fejlesztése Rátóton: a 076 hrsz számú külterületi út felújítása a dokumentációban
részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel a beszerzés mennyiségére, műszaki tartalmára
és becsült értékére nem indokolt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. A szerződés műszaki
tartalmának részekre bontása oly mértékben drágítaná meg a szerződést, illetve oly mértékben tenné
mind időben, mind menedzsment oldalról szükségtelenül összetetté a szerződés teljesítését, amelyet az
Ajánlatkérő nem kíván és nem is tud felvállalni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
076 hrsz számú külterületi út felújítása Rátóton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Rátót község közigazgatási területe: 076 helyrajzi számú külterületi út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Külterületi közút fejlesztése Rátóton: a 076 hrsz számú külterületi út felújítása a dokumentációban
részletezettek szerint (burkolatszélesség: 5,50 m, a tervezési szakasz hossza: 1358,85 m).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt jótállás időtartama (hónap - minimum 12, maximum 36) 10
2 a szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású motorral üzemelő
gépjárművek száma (db - minimum 1, maximum 5) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
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 3297933510 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból
kizárásra kerül az az Ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben
a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, illetőleg (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll
vagy a részéről (részükről) 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
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fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 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 igazolja a megbízhatóságát. (Kbt. 64. §).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját igazolnia kell. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor
amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok
hatálya alatt. 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 nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 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
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eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki. [Kbt.69. § (11a) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja, illetve a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
alapján az ajánlattevőnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szerepelnie kell. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdés alapján a követelménynek való megfelelést az ajánlatkérő ellenőrzi
a közhiteles nyilvántartásokban. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. Kr.
1.§ (2)-(5) bekezdésére is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében
foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása
alapján csatolandó igazolások: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított két (2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított –
árbevételről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az előbbi irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról. 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) bekezdésben foglalt eset
kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
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szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az igazolások benyújtása tekintetében az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két
(2), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevétele nem éri el összesen a nettó 70.000.000,- Ft-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelménynek (G.1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban
nem köteles megadni az M.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében. A
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó
igazolások: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett építési
beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
meghatározott módon (szerződést kötő másik fél által adott igazolással) igazolva. Az
igazolásnak a következőket kell tartalmaznia: teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum
év-hónap-nap pontossággal megadva); a szerződést kötő másik fél neve; az építési beruházás
tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek
való megfelelés megállapítható legyen); közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információt (e
körben kérjük egyértelműen jelölni, hogy a korábbi szerződés közös vagy egyedüli
ajánlattevőként került-e teljesítésre) és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást
benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatását; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén - a 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdés szerinti adatokat, teljesítés helyét;
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb
8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági követelményt a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással
kell igazolnia.
M.2. Ajánlattevőnek a Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni az M.2. pont
szerinti alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés
szerint Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások: a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján a a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök,
berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával: nyilatkozat formájában a szerződés
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teljesítéséhez rendelkezésre álló gépek bemutatása az alkalmassági követelménynek való megfelelés
szempontjából és a releváns forgalmi engedélyek vagy azzal egyenértékű dokumentumok benyújtása.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban)
teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, kivitelezésre vonatkozó
referenciával, amely mélyépítés tárgyú kivitelezést és/vagy felújítást tartalmazott, és ahol a
kivitelezés tartalmazott legalább 1000 m hosszúságú útépítési munka kivitelezése vagy
felújítása munkarészt. A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő, a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt géppel: minimum 5 méter munkaszélességű finisher.
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:
Az Ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okból,
amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, késedelmi (2%/nap), továbbá
meghiúsulási (20%) - kötbér fizetésére kötelezi magát az ajánlatkérési dokumentációban
részletezettek szerint. A nyertes ajánlattevőt a teljesítés napjától, az általa megvalósított
létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti, a megajánlott időtartamra
szóló jótállási kötelezettség és jótállási biztosíték (5%) nyújtási kötelezettség terheli az ajánlatkérési
dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme a magyar forint. Vállalkozó a teljesítés során az esetleges előlegszámla
benyújtásán túlmenően 5 darab részszámlát (beleértve a végszámlát is) nyújthat be, az alábbiak
szerint: 1. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 15 %-os mértékű megvalósult
teljesítése esetén. 2. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 40 %-os mértékű
megvalósult teljesítése esetén. 3. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 50 %-os
mértékű megvalósult teljesítése esetén. 4. részszámla: A Vállalkozási Szerződés minimum 80
%-os mértékű megvalósult teljesítése esetén. Végszámla: A Vállalkozási Szerződés 100 %-os
mértékű megvalósult teljesítés esetén. A részszámla összegét az ajánlatkérő által
teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy,
hogy a részszámla szerinti
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján előleget biztosít az
alábbiak szerint: Az ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Ajánlatkérő
az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül
fizeti ki. Az előleg elszámolására a 3. részszámlában kerül sor. A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján
minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt
szabályokat. A Megrendelő a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel
– az alábbiak szerint teljesíti: a) ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót fog igénybe venni a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a szerződésben foglalt ellenértéket a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §. -ára figyelemmel fizeti meg, b) ha a Vállalkozó a teljesítéshez nem
fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
alapján a Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak
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megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 30
napon belül kerül sor (előleg esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe
foglalt 15 napos fizetési határidővel). Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában az EKR
rendelet 15. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A bontási eljárással kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a
„VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázati forrás keretében kívánja a közbeszerzési
eljárást megvalósítani. A kivitelezéshez szükséges önerőt Ajánlatkérő saját forrásból kívánja biztosítani.
Amennyiben az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő ajánlatában szereplő
ellenszolgáltatás mértékéhez viszonyítottan, a kivitelezési munkálatok megvalósításához szükséges
ajánlatkérői önerő mértéke meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértékét, abban az
esetben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésére való tekintettel eredménytelenné
nyilváníthatja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: eljárást bonyolító alábbi fizetési számlaszámán
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10403356-50526753-51571004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték
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rendelkezésre állását igazolni kell: az átutalást igazoló dokumentummal,
vagy a bankgarancia,
illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők
figyelmét, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi kötöttség beálltáig
be kell nyújtani! Az
ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezések a Kbt.
54. § és a vonatkozó
jogszabályok szerint értendőek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve; Vállalt jótállás időtartama: egyenes arányosítás elve;
A szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 besorolású motorral üzemelő járművek száma: egyenes
arányosítás elve
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az Ajánlatkérő konzultációt, illetve helyszíni szemlét nem tart.
2. Hiánypótlás: az Ajánlatkérő teljes körben biztosítja.
3. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeleti, továbbá a vonatkozó
jogszabályok előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől – az EKR rendszerben. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő
lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg – az EKR rendszerben.
5. Az ajánlatot az EKR-en keresztül szükséges benyújtani.
6. 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 a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
7. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő
általi magyar fordítást is.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Páli János
(lajstromszám: 00746).
10. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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11. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest
ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
Gazdasági / pénzügyi alkalmasság, Műszaki / szakmai alkalmasság.
12. A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 munkanapon
belül – a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (contractors' all risks típusú) építés-szerelés biztosítást
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi projektre (vagyis a tárgyi projekt megnevezése
szerepeljen a kötvényben). Mértéke: min. 10.000.000, Ft / káresemény, és min. 50.000.000,- Ft / éves kártérítési
limit. A Biztosítás benyújtásának határideje: (a) a biztosítás megkötésének igazolása jelen szerződés hatályba
lépésének napjától számított 3 munkanapon belül, (b) a vonatkozó kötvények benyújtása jelen szerződés
hatályba lépésének napjától számított 3 munkanapon belül. A fenti határidők elmulasztása szerződésszegésnek
minősül.
13. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján jár el.
14. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat meg kell jelölni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Semmelweis Egyetem (24757/2022)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bödecsné Szabó Ágnes
Telefon: +36 12109610
E-mail: bodecsne_szabo.agnes@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001302002022/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/EKR001302002022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fázisjavító berendezések karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR001302002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

658

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fázisjavító berendezések karbantartása, javítása, felújítása
A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok V. számú fejezete szerinti Közbeszerzési
műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt,
tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgyának természete (egységes szolgáltatás
megrendelése) nem teszi sem lehetővé, sem indokolttá azt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Fázisjavító berendezések karbantartása, javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A Semmelweis Egyetem budapesti létesítményeiben (igazgatási,
sportlétesítményi, oktatási és egészségügyi intézmények - speciális körülmények és feltételek között
működő egészségügyi szolgáltató és ellátó helyek) összesen 28 db fázisjavító berendezés karbantartása,
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felújítása, hibajavítása. Az intézmények pontos listáját a Közbeszerzési dokumentumok V. számú fejezete
tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Semmelweis Egyetem budapesti intézményeiben összesen 28 db fázisjavító berendezés karbantartása,
felújítása, hibajavítása. A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 36 hónapig marad hatályban.
Keretösszeg nettó 36.073.954 Ft. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a szerződés hatálya alatt a Karbantartás
és rendelkezésre állás 36 hónapon keresztül történő megrendelésére, és a keretösszeg 50%-nak megfelelő
értékű megrendelésre.
- A karbantartási tevékenység célja a berendezések, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
hibajavítási, karbantartási tevékenység elvégzése, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, amelyet a
rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni.
A karbantartást a berendezéseken félévente 1 alkalommal szükséges elvégezni.
A karbantartásnak tartalmaznia kell:
- Próbaüzemben leellenőrizni a berendezés általános állapotát.
- Automatika ellenőrzése kézi üzemmódban.
- Mágnes kapcsolók, kondenzátorok, kábelek, biztosító betétek, aljzatok ellenőrzése szemrevételezéssel.
- A berendezés műszaki állapotának jegyzőkönyvezése, fogyasztásmérő adatok rögzítése,
jegyzőkönyvkészítése
- Vezérlő és főáramköri vezetékek, kábelek ellenőrzése, melegedés mérése kézi hókamerával,
keresztmetszet vizsgálata, csatlakozások megfelelőségének ellenőrzése.
- Biztosítékok értékeinek ellenőrzése.
- Mágnes kapcsolók rögzítettségének, bekötéseinek ellenőrzése, működésvizsgálat. Vezérlő automatika
paraméterezése, fokozatteljesítmény, áramváltó áttétel, feszültségszint beállítása.
- Túlmelegedés elleni védelem ellenőrzése, beállítása.
- Vezérlő áramváltó áttételének, helyzetének ellenőrzése.
- Kondenzátorok terhelés alatti kapacitásmérése, jegyzőkönyvezése. Áramszolgáltatói mérés kiolvasása,
rögzítése, elemzése. javaslattétel a hatékonyabb működésre Portalanítás, általános tisztítás
- Felújítási tevékenység a berendezések rendeltetésszerű használatának, az eredeti, gyártó által garantált
üzem idejének meghosszabbítását biztosító hibajavítása, korszerűsítése, a berendezések élettartamának
meghosszabbítása olyan mérvű szerkezet- és alkatrész cserével, amelyek a gépek és berendezések
műszaki megbízhatóságát közel eredeti szintre állítják vissza, vagyis működés szempontjából közel
egyenértékű lesz az újakéval. (nagyjavítás).
- Hibajavítás: a karbantartási ciklusok között váratlanul, előre nem látható módon előforduló
meghibásodások elhárítása, melyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni. A hibák
besorolása:
a.) kiemelkedő fontosságú hiba
b.) átlagon felüli fontosságú hiba
c.) átlagos fontosságú hiba
A Semmelweis Egyetem saját feladat-nyilvántartó rendszerét (GLPI) várja el használni a nyertes
Ajánlattevőtől.
A feladat-nyilvántartó rendszer (GLPI) használata során a szolgáltatónak kötelessége az egyetemi elvárás
szerinti adatok rögzítése, a szakigazgatóság részére a folyamatos betekintés biztosítása (online hozzáférés
biztosítása), valamint a tevékenységekről a rendszeres jelentések, riportok megküldése, az adatok igény
szerinti átadása a szolgáltatási protokoll és a keretszerződés előírásai alapján.
Amennyiben a hiba bejelentése nem az Egyetem központi diszpécser szolgálatától érkezik, vagy az
esedékes karbantartás elvégzését megkezdenék, az Egyetemi rendszerbe Ajánlattevőnek a munkák
megkezdését be kell jelentenie.
Az alkalmazáshoz a hozzáférést Megrendelő ingyenesen biztosítja Vállalkozó részére.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok V. számú fejezete szerinti
Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
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Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén min. 2.000.000
Ft/kár és legalább 10.000.000 Ft/év mértékű, fázisjavító berendezések karbantartási és/vagy javítási
tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést köt, és annak hatálya szerződés teljes
időtartama alatt folyamatosan fennáll.
II.2.5.pont folytatása
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek
alkalmazásra.
Az ár kritérium további részszempontokat tartalmaz:
1a) Karbantartás és rendelkezésre állási díj 36 hó + 6 hónap opció (nettó Ft) / súlyszám: 65
1b) Hibajavítás, felújítás rezsi óradíja nettó Ft/óra / Súlyszám: 20
1c) Kiszállási díj nettó Ft/alkalom / Súlyszám: 5
Értékelés módszerei:
1. Ár értékelési szempont esetén: fordított arányosítás
2. Minőségi értékelési szempont esetén: pontkiosztás módszere, az 1 órát ajánló ajánlattevő 10 pontot
kap, az 1,5 órát megajánló 5 pontot, és a 2 órát ajánló 0 pontot.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb megajánlásoknál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok esetén is a
pontskála maximális értékét osztja ki, a legkedvezőtlenebb megajánlásoknál kedvezőtlenebb megajánlást
tartalmazó ajánlat érvénytelen.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibaelhárítás megkezdése kiemelt fontosságú hiba esetén a bejelentéstől
számítva (min.1 óra, max. 2 óra, fél órára kerekítve, előny a kevesebb) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár: Nettó ajánlati összár (HUF) (előny a kisebb) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő – a Szerződés megszűnését megelőzően – egyoldalú
jognyilatkozattal jogosult a Szerződés hatályát 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 6 (hat) hónappal
meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg a szerződés 36 hónapos időtartama alatt nem merül ki.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m)
pontja, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (2)
bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjainak, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának
hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a
gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [Korm.rendelet 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm.rendelet 17. § (2) bek.].
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya
alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve
az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés
helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által
a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a
Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontjára,
miszerint ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását.
Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vontakozó alkalmassági
minimumkövetelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján
előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
Irányadó a Kbt. 3. § 10. pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, amely szerint
azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (fázisjavító berendezések
karbantartása, hibajavítása, felújítása) szerinti referenciák ismertetése, amelyben az alábbiakat kell
megadni:
• a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap -tól-ig megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
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• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen
megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 23. § alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük,
végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns
képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a
közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés
teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények
teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 20 db fázisjavító
berendezés rendszeres karbantartására/hibajavítására/felújítására vonatkozó legalább 12 hónapon
keresztül folyamatosan hatályban lévő szolgáltatási szerződésről szóló igazolt referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi
figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt, villamos
hálózat és berendezések hibajavítása és karbantartása terén legalább 2 éves szakmai tapasztalatot szerzett
szakemberekkel:
a) legalább két fő (egy szerelőpár) villanyszerelő szakmunkás (vagy ezzel egyenértékű) végzettségű
szakemberrel;
b) legalább egy fő, minimum szakmunkás végzettséggel és feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó,
feszültség alatti munkavégzésre (FAM I.) előírt, vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező
szakemberrel.
A szakemberek közti átfedés megengedett.
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A megajánlott szakemberek vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal egyenértékű
végzettség/képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az oklevelet kiállító oktatási
intézmény vagy jogutódja igazolását.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban
történjen. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
szakmai tapasztalatába.
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:
1.) a hibaelhárítás kapcsán kiküldött eseti megrendelések teljesítéséhez kapcsolódóan a késedelmi kötbér
az alábbiak szerint alakul:
a) kiemelt fontosságú hiba:
-javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
-javítás befejezésének késedelme esetén nettó 50.000 Ft/óra
b)átlagon felüli fontosságú hiba:
-javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 25.000 Ft/óra
-javítás befejezésének késedelme esetén nettó 25.000 Ft/óra
c) átlagos hiba:
- javítás megkezdésének késedelme esetén nettó 10.000 Ft/óra
- javítás befejezésének késedelme esetén nettó 10.000 Ft/óra
2.) a felújítás és karbantartási feladatok ellátása során teljesítéséhez kapcsolódóan a késedelmi kötbér az
alábbiak szerint alakul:
a) karbantartási feladat elvégzése kapcsán a késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után a
késedelemmel érintett Berendezés(ek) nettó karbantartási díjának 1 %-a, de legfeljebb a késedelemmel
érintett Berendezés(ek) nettó karbantartási díjának 20 %-a.
b) felújítási feladat elvégzése kapcsán a késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után a
felújítási rezsióradíj nettó összegének 10 szerese, de legfeljebb a felújítási rezsióradíj nettó összegének 100
szorosa.
A meghiúsulási kötbér mértéke a fel nem használt keretösszeg 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései szerint igazolt havi teljesítést követően szabályszerűen
kiállított számla ellenértékét (lezárt hibajegy birtokában) havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdései szerint 30 (harminc) naptári napon belül utalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő a felújítások
esetében megrendelésenként, karbantartás és hibajavítás esetében havonta, legkésőbb a tárgyhót követő
hónap 5. (ötödik) napjáig kiállítja a teljesítésigazolást.
Vállalkozó jogosult karbantartás és hibajavítás esetén az aktuális havi egyösszegű számlát a következő
hónap 8. (nyolcadik) napjáig, felújítás megrendelése esetén az adott szolgáltatásra vonatkozó számlát
a teljesítésigazolás kézhezvételét követően 4 (négy) napon belül benyújtani. Megrendelő a felújítás
átvételét követően 4 (négy) napon belül kiállítja a teljesítésigazolást
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattétel pénzneme: HUF
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés
tervezet tartalmazza.
AK a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)
gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/06 (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: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6)
bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban
foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
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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:
Értékelés módszerei: Ár értékelési szempont esetén: fordított arányosítás, Minőségi értékelési szempont
esetén: pontkiosztás módszere, az 1 órát ajánló ajánlattevő 10 pontot kap, az 1,5 órát megajánló 5 pontot,
és a 2 órát ajánló 0 pontot.
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: Alkalmazott rövidítések: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
Az ajánlatban csatolnia kell:
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor
2. AK felhívja AT figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A.§-ában
bekezdéseiben foglaltakra.
3. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69.
§ (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re
vonatkozó képviseleti jognak a megfelelőségét a Kbt.41/A.§ (5) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat, az űrlap kitöltésével az
ajánlat részeként kell megtenni:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal,
- AT nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról,
- Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja alapján,
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be
kell nyújtani.
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
- Nyilatkozat üzleti titokról.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell: A KD-ben található ajánlott nyilatkozatminták felhasználásával, a
papíralapú dokumentum egyszerű másolataként benyújtandó a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről szóló nyilatkozat, a bizalmas
adatkezelésről, ill. adott esetben a jogutódlásra vonatkozó cégiratok. Továbbá benyújtandó az ajánlatban az
alkalmasság megítéléséhez az M/1, M/2 alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása.
7. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, és kapacitást nyújtó szervezet cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
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ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban
szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá,
akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban.
8. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben, vagy más formában
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint.
A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A § (5) bek.szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni
kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult
és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult
képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak)
ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását. Csatolni kell továbbá a közös AT-k
együttműködési megállapodását.
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban
állapította meg az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
11. Továbbá AT nyilatkozatát a felelősségbiztosításról.
12. Továbbá AT ajánlatával nyújtsa be a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatokat.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
15. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
16. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
17. Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5)
bekezdése értelmében, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását
írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (25207/2022)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001568712022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

670

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/EKR001568712022/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
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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:
(PTS-350) HR rendszer követése, továbbfejl., tám.
Hivatkozási szám: EKR001568712022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott HR informatikai rendszer követése,
továbbfejlesztése és támogatása.
mennyiség:
• felhasználók száma: 9 telephelyen összesen 39 felhasználó
• munkavállalók száma: 10 divízióban összesen 1048 munkavállaló
Opcionális mennyiség: az ajánlatkérő (AK) a megkötendő szerződés teljesítésének ideje alatt a licencek
számát legfeljebb (a munkavállalók számára vetített) 10%-kal bővítheti
A szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő HR informatikai rendszerhez kapcsolódó
egységes szolgáltatást kíván megrendelni, amely igénye nem egyeztethető össze részajánlat tételének
biztosításával.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
HR rendszer követése, továbbfejlesztése, támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2
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72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213,HU222,HU223,HU231,HU311,HU321,HU333 A teljesítés helye:
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság központja és
egészségügyi központjai, részletesen lásd a II.2.13) pontban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott HR informatikai rendszer követése,
továbbfejlesztése és támogatása.
mennyiség:
• felhasználók száma: 9 telephelyen összesen 39 felhasználó
• munkavállalók száma: 10 divízióban összesen 1048 munkavállaló
Opcionális mennyiség: AK a megkötendő szerződés teljesítésének ideje alatt a licencek számát legfeljebb
(a munkavállalók számára vetített) 10%-kal bővítheti
A szerződés tárgyát képező szolgáltatások részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (TCO) (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális mennyiség: AK a megkötendő szerződés teljesítésének ideje alatt a licencek
számát legfeljebb (a munkavállalók számára vetített) 10%-kal bővítheti.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

673

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
2.) A II.2.3) pont részletezése:
Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Debreceni Egészségügyi Központ, 4025 Debrecen, Erzsébet út 11-13.
Miskolci Egészségügyi Központ, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Pécsi Egészségügyi Központ, 7623 Pécs, Szabadság u. 30.
Szegedi Egészségügyi Központ, 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A
Szombathelyi Egészségügyi Központ, 9700 Szombathely, Garai út 5.
Balatonfüredi Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.
Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
Hévízi Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.
3.) AK igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását 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 AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK az eljárásból ki kell zárnia azt az ATt, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (AI), akinek részéről a kizáró ok az
eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek keretében
• nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá;
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania;
• AV és adott esetben AI vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására AK elfogadja, ha AT
a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért AT felel.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján AK előírja, hogy
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint végzi.
M1. AT a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás
(AF) feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (HR
informatikai rendszer követése és/vagy támogatása és/vagy továbbfejlesztése) szerinti teljesítéseinek
ismertetésével a Rendelet 23. §-ban írt módon (saját nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által
kiadott igazolással). A referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya (rövid műszaki tartalma olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság megállapítható legyen),
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (olyan részletességgel,
hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan
időszak alatt történt teljesítést mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának
napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során
teljesített szolgáltatást veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a
vizsgált időszakra eső mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
M2. AT a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont szerint nyújtsa be az általa működtetett minőségbiztosítási
rendszer érvényes tanúsítványát, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt vagy a minőségbiztosítás érdekében megtett lépéseit
igazoló érvényes dokumentumokat egyszerű másolatban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától
visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3
éven belül befejezett, HR informatikai rendszer legalább 2 évig folyamatosan végzett követésére
és/vagy támogatására és/vagy továbbfejlesztésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával, amelyet legalább 750 munkavállaló adatainak kezelésére használták.
A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
M2. Alkalmas AT, ha rendelkezik informatikai rendszer követésére és/vagy támogatására kiterjedő, az
ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszertanúsítvánnyal, illetve a minőségbiztosítás érdekében megtett, előbbiekkel egyenértékű
intézkedések megtételét igazoló dokumentumokkal
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az M1. pontban foglalt alkalmassági
követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6)
bekezdése értelmében az M2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek elegendő, ha egy közös ATmegfelel.
Az ajánlatkérő felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő a Kbt.
65. § (10) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, vagy a Rendelet 24. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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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 szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés (a jogszabálykövetés késedelme, a hibakezelés késedelme)
esetén
- meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén
A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
AK előleget nem fizet.
Forrás: saját forrás
számlázás: részszámla havonta
A nyertes AT a számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-350).
alkalmazott jogszabályok: Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130. §, Kbt. 27/A. §
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése
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:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

676

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: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási
eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(3) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései
irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet (EKRr.) alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1)
bekezdésében foglaltakra.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő
regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben
foglaltakra.
4. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint
kell eljárni.
6. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén alkalmazandó eltérő
szabályok:
6.a. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el
kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a
„Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
6.b. A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia,
kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban kell
benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
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6.c. A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
6.d. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
6.e. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
6.f. A bontás helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
VI. emeleti tárgyaló
6.g. A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1a), (2)(4) és (6) bek. szerint zajlik.
7. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján
az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
8. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
9. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos
jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.3) M1., M2.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot. AK előzetes piaci konzultációt
folytatott le, amelynek száma: EKR001572122022
11. A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem
érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az
ellenszolgáltatás megemelésére.
12. Jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a magyarországi idő az irányadó.
13. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondata szerinti esetben nem korlátozza újabb hiánypótlás elrendelését.
14. Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumok között kiadott műszaki
dokumentáció alapján. A szakmai ajánlatnak követni kell a műszaki dokumentáció felépítését, az egyes
követelményekre adott szakmai ajánlatnak egyértelműen beazonosíthatónak kell lenni. A kifejtendő (KK)
követelményekkel kapcsolatban részletes szakmai megajánlást kell tenni.
15. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele (25262/2022)
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: VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18678527213
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vuszikft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001784552022/
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/EKR001784552022/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:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001784552022/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
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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:
Faápolási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001784552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

681

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77211500-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés faápolási munkák elvégzésére, Gödöllő város közigazgatási területén, nettó 40
millió forintos keretösszeggel.
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 szolgáltatás a település teljes területén, előre nem
tervezhető ütemezéssel és gyakorisággal kell elvégezni, ezért a feladat se területileg, se műszakilag nem
bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Faápolási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77211400-6

További tárgyak:

77211500-7
77341000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Gödöllő város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés faápolási munkák elvégzésére Gödöllő város közigazgatási területén.
Főbb feladatok:
- Gallyazás, szárazolás (várható éves mennyiség: 964 db)
- Fa ritkító, ápoló metszése, ifjítása (várható éves mennyiség: 197 db)
- Fakivágás tuskó eltávolítása nélkül (várható éves mennyiség: 363 db)
- Fakivágás tuskó eltávolításával (várható éves mennyiség: 24 db)
- Alakító metszés fiatal fákon (várható éves mennyiség: 76 db)
- Tuskómarás (várható éves mennyiség: 1290 cm)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, nettó 40.000.000 Ft-os keretösszeg erejéig (12
havi keretösszeg). Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(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 Havária (élet és balesetveszély) esetén a helyszíni munkavégzés kezdetének
határideje (min. 1 óra, max. 4 óra) 5
2 Az M.2. alkalmassági feltétel teljesítésébe bevont szakember faápolásban szerzett szakmai tapasztalata
(min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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1.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszere:
- az "ellenszolgáltatás" esetén: fordított arányosítás;
- a "helyszíni munkavégzés kezdetének határideje" esetén: fordított arányosítás;
- a "szakember többlet szakmai tapasztalata" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Az "ellenszolgáltatás" ajánlati elemet a beárazott "Tételes feladatjegyzék" összértékével egyezően kell
megadni.
3.
Az egyes feladatokhoz tartozó specifikációt és a várható éves mennyiségi adatokat a „Tételes
feladatjegyzék” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció”
főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi
adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya
alatt ténylegesen megrendelt feladatok alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak
alapján, a megadott keretösszeg erejéig. Ha a 12 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg
kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.
4.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
6.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését, és a közbeszerzési eljárásban
való részvétel jogát fenntartja az előző évben 100 millió forint általános forgalmi adó nélkül számított
árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek
ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek
a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva
felelnek meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, 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 ajánlattevőknek az ajánlatukban (EKRűrlapként) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolniuk.
A Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az Ajánlatkérő a kizáró
ok hiányát a Hatóság által az EKR-ben közzétett nyilvántartás alapján ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a (2) bekezdése szerint 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.
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Továbbá az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint 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.
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 alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy az alkalmassági feltételek tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P.1.)
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a gazdasági szereplő az
ajánlatban köteles benyújtani a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást, a kötvény
és fedezetigazolás, vagy a biztosító által kiadott igazolás másolati példányával.
A benyújtott igazolásoknak tartalmazniuk kell a kártérítési limiteket, valamint a biztosítás hatálya alá
tartozó szolgáltatási kört (olyan mértékig, amelyből a tárgyi hatály egyértelműen megállapítható).
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattevőknek az előírt referenciák tekintetében összeadódóan kell megfelelni.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint, azonban a P.1. alkalmassági feltétel
kapcsán Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419.
§ szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet.
Az alkalmassági feltételek igazolása során a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdése, valamint a 321/2015.
Kormányrendelet 1.
§ (7) bekezdése is alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1.)
Az eljárásban gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
minimum 30.000.000,- Ft/év és minimum 5.000.000,- Ft/káresemény kártérítési limittel rendelkező szakmai
felelősségbiztosítással, mely kiterjed az faápolási, vagy kertészeti szolgáltatásokra is.
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 feltételek tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A gazdasági szereplő az ajánlatban köteles benyújtani
M.1.)
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és a 21/A. § alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből faápolási szolgáltatásra vonatkozó referenciák
bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontossággal), a
szerződést kötő felet, a szerződés tárgyát és mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (nyilatkozatban), valamint a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti igazolásokat (egyszerű másolatban).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatási referenciákat fogadja el.
M.2.)
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek bemutatását, csatolva a saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, végzettségüket igazoló
okiratukat, és rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1.)
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapos időszakban
- M.1.1.) legalább 100 db közterületi fán végzett ritkító és/vagy ápoló és/vagy alakító metszésére
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
- M.1.2.) legalább 150 db közterületen végzett fakivágásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával;
Az előírt referenciakövetelmények összesen legfeljebb 4 szerződéssel teljesíthetőek.
M.2.)
a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő faápoló (vagy ezzel
egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattevőknek az előírt referenciák tekintetében összeadódóan kell megfelelni.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződésben a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér kerül kikötésre a nyertes ajánlattevő
érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, hibás teljesítésre, valamint a teljesítés
meghiúsulása és jogalap nélküli felmondása esetére.
Részletes kötbér-szabályok a Vállalkozási keretszerződés tervezetben szerepelnek.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.
Ajánlatkérő a teljesített szolgáltatásért az ellenértéket havonta, a szabályosan kiállított és teljesítésigazolással ellátott havi gyűjtő számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül,
átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (1), (5)
és (6) bekezdése szerint.
2.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
3.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
4.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
5.
Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
6.
Ártartás kötelezettsége: a megajánlott vállalkozói díjakat a szerződés hatályba lépését követő 12 hónap
alatt kötelezően tartani kell. Ennek értelmében a Vállalkozó vállalja, hogy a megajánlott havidíjat a
szerződéses időszak alatt nem emeli (teljes ártartás).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.
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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 szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (6) bekezdése is alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (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. § (3) 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 igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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:
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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 „ellenszolgáltatás” és "helyszíni munkavégzés kezdete" ajánlati elem esetén fordított arányosítás,
a "szakmai tapasztalat" esetén egyenes arányosítás. Az értékelés további részletei az ajánlati
dokumentációban szerepelnek.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a
továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001784552022.
Elérési útvonal: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001784552022/reszletek.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást nem tart.
3.
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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (10) bekezdésére.
4.
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. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus
űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának,
vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata.
5.
Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás
az EKR-ben történik.
6.
Az alkalmassági feltétel és ennek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb (P.1., M.1., M.2.).
7.
A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8.
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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.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10.
Jelen eljárásban a közép-európai idő (CET) az irányadó, mely megegyezik a magyar idővel.
11.
Az ajánlat összeállításának, és benyújtásának költsége az ajánlattevőt terheli.
12.
Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció között ellentmondás/eltérés tapasztalható, úgy az
Ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók.
13.
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok és az eljárást megindító
felhívás feladásának napján hatályos Kbt., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
14.
Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (kapcsolattartó): Murvai László felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (25545/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835145209
Postai cím: Mester Utca 9.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Lajos Árpád
Telefon: +36 52550253
E-mail: arpad.lajos.toth@kk.gov.hu
Fax: +36 52550253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/hajduboszormeny
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001709142022/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/EKR001709142022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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:
Hajdúdorogi Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI takarítás
Hivatkozási szám: EKR001709142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

692

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90919300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI takarítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Hajdúdorogi Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI takarítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:

90911300-9

Kiegészítő szójegyzék

90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI takarítása az alábbiak szerint.
A napi takarítási feladatok ellátása, mely kiterjed a tantermek, irodák, folyosók konyhahelyiség és étkező
takarítása mellett a mellékhelyiségek és mosdók takarítására is.
Negyedévekénti nagytakarítás elvégzése.
A napi takarítással érintett terület nagysága: 3771 m2.
A fentieken túl az ajánlattevő köteles 1 fő takarítási feladatot ellátó személyt biztosítani az intézményben,
minden tanítási napon 7:00 órától délután 20:00 óráig.
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A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a takarítószereket és higiéniai anyagokat is.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki
leírás (feladat-meghatározás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az [M.2.)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata takarítási szolgáltatások teljesítésében és/vagy ezen szolgáltatások irányításában
(hónap, 0-12 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (a szolgáltatás nettó havi díja, HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdőidőpontja csak
a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. A szerződés hatálybalépése: annak mindkét
szerződő fél általi aláírás napja, a szerződés teljesítésének kezdőnapja: a szerződés aláírását (hatályba
lépését) követő első munkanap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
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A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az
ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. §
(1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az
ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok
igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra,
hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem
releváns.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az ajánlati árra (a szolgáltatás nettó havi díjára) vonatkozó értékelési részszempont esetében az
ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál
az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott
szakember szakmai (többlet)tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz
az alábbiak szerint. Azok az ajánlatok, ahol a bemutatásra kerülő szakember (többlet)tapasztalata
tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, a szakmai
(többlet)tapasztalat elvárt legkedvezőbb szintjével (12 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő
számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a meghatározott
legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére vonatkozóan pedig az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul,
mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi
határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben
viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán
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jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza,
hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik.
A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik
az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot
jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7.
alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett
Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett
bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani
jelen közbeszerzési eljárást, ha a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain
felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló
pénzügyi fedezetet.
15. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az
eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelöli.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy az ajánlatkérő azért nem biztosít
részajánlattételi lehetőséget, mert jelen közbeszerzési eljárás tárgya egyetlen épület takarítása, így az
elvégzendő munkák egymástól térben nem választhatók el, a negyedéves takarítás elválasztása a többi
takarítási feladattól pedig az ajánlatkérő és az ajánlattevők számára is gazdaságilag előnytelen lenne.
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
19. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
20. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített
épület-takarítási tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának és mennyiségének ismertetése, megadva azokat az épületeket (megnevezés,
cím) is, ahol a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység folyt, továbbá a napi takarítással érintett terület
nagyságát (m2),
– a szerződés teljesítésének kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referenciák igazolása tekintetében irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21/A. §-ában foglaltakat is.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás –
a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból
részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pont alapján a szerződés teljesítéséért felelős
szakember (szakmai irányítást végző szakember) bemutatása személyes adatait (név, születési hely és
időpont, lakcím) végzettségét, illetve képzettségét és szakmai tapasztalatát havi bontásban tartalmazó,
a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell a szakember személyes
közreműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatát is.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai
alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő mindkét alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell
lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen.
Az ajánlattevőknek az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtaniuk, valamint irányadó a Kbt. 69. §
(11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): [M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább
napi 2500 m2 épület-takarításra vonatkozó referenciával
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt
referencia-követelményt, mely teljesíthető egy vagy több referencia, de legfeljebb három referencia által
is. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás feladását megelőző hat
éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.]
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítéséért felelős szakember
nem rendelkezik legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal takarítási szolgáltatások teljesítésében és/
vagy ezen szolgáltatások irányításában.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az [M.1)] alkalmassági
feltétel tekintetében az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. E tekintetben irányadók továbbá
a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (11) bekezdésére is, ugyanakkor az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az
[M.2)] alkalmassági feltétel keretében által ellátandó feladatokat (a takarítási feladatok irányítása) maga az
ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike lássa el.
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Ennek megfelelően az ajánlattevő az [M.2)] alkalmassági feltétel esetében a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől
eltérően nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során sem ezen feladatokat nem
végezheti alvállalkozó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke: alkalmanként a tárgyhavi nettó számla 5%-a. A hibás teljesítési
kötbér maximuma: a nettó havi szolgáltatási díj kétszeresének megfelelő összeg. Amennyiben a szerződés
időtartama alatt legalább három alkalommal történik hibás teljesítési kötbér megállapítása vagy a
kiszabott hibás teljesítési kötbér értéke meghaladja a két havi nettó szolgáltatási díjnak megfelelő
összeget, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: a nettó havi szolgáltatási díj kétszeresének megfelelő összeg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (5) bekezdésére tekintettel a szerződéstervezetben foglaltak szerint
havonta nyújthat be számlát az előző hónapban elvégzett szolgáltatásokról.
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével
összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel
banki átutalás keretében történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerződéstervezetben
foglaltak az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6)
bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

698

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/12/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat
kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A
bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. év.
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
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VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a III.1.1) pontban kerül részletesen kifejtésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek
az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő az [M.1.)] alkalmassági feltétel tekintetében a Kbt. 65. § (7), illetve (9)
bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb
dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében
más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként
csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok
bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5)
bekezdés szerinti értékelés során több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek, illetve következő
legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely
legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el
az ajánlat bírálatát, úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár)
nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján
sem határozható meg a legkedvezőbb, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő,
az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás –
ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
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szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a
referenciához és a bemutatásra kerülő szakemberhez kapcsolódnak.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot.
14. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok (a 9. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (25271/2022)
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: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308476206
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csókásiné Dr. Király Anikó
Telefon: +36 62599599
E-mail: drKiralyA@ativizig.hu
Fax: +36 62599599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Vízügy
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Töltéskorona stabilizáció helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR001172092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 11.01-es árvízvédelmi szakaszon, Szeged MJV közigazgatási határán belül, az 5+600-8+400 tkm
szelvények között, 2,800 km hosszban a töltéskoronán lévő földút stabilizálása, valamint további 687 m
hosszban a töltéskoronán húzódó meglévő
stabilizáció javítás szükségessé vált, az erős igénybevétel és a balesetveszély elhárítása miatt.
Az Új stabilizációt 3 m szélességben, 20 cm vastagságban, tükör kiszedés, tömörítés, geotextília terítést
követően, 15 cm vastagságban M56 jelű mechanikai stabilizáció behordásával, 0/22 hengerelt zúzalékkal
történő kiékeléssel, annak 5 cm vastagságban való elterítésével szükséges végrehajtani. Szivárgókat kell
kiépíteni 50 m-enként a mentett oldalon. Továbbá 500 m-enként a gépjárművek biztonságos közlekedése
végett kitérők kerülnek kialakításra, valamint a meglévő rampa csatlakozásoknál sárrázók létesülnek.
A meglévő stabilizált töltéskorona javítását 3 m szélességben, 5 cm vastagságban behordott és tömörített
0/22 hengerelt zúzalékkal szükséges végrehajtani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 137908450 (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: Töltéskorona stabilizáció helyreállítása
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: Szeged MJV közigazgatási határán belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 11.01-es árvízvédelmi szakaszon, Szeged MJV közigazgatási határán belül, az 5+600-8+400 tkm
szelvények között, 2,800 km hosszban a töltéskoronán lévő földút stabilizálása, valamint további 687 m
hosszban a töltéskoronán húzódó meglévő
stabilizáció javítás szükségessé vált, az erős igénybevétel és a balesetveszély elhárítása miatt.
Az Új stabilizációt 3 m szélességben, 20 cm vastagságban, tükör kiszedés, tömörítés, geotextília terítést
követően, 15 cm vastagságban M56 jelű mechanikai stabilizáció behordásával, 0/22 hengerelt zúzalékkal
történő kiékeléssel, annak 5 cm vastagságban való elterítésével szükséges végrehajtani. Szivárgókat kell
kiépíteni 50 m-enként a mentett oldalon. Továbbá 500 m-enként a gépjárművek biztonságos közlekedése
végett kitérők kerülnek kialakításra, valamint a meglévő rampa csatlakozásoknál sárrázók létesülnek.
A meglévő stabilizált töltéskorona javítását 3 m szélességben, 5 cm vastagságban behordott és tömörített
0/22 hengerelt zúzalékkal szükséges végrehajtani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 1%/ nap max. 5 %/
nap) 15
2 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően
(min. 2 óra, max. 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Töltéskorona stabilizáció helyreállítása
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: 2022/11/15 (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
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138235950
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137908450
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (25272/2022)
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: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15308476206
Postai cím: Stefánia 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csókásiné Dr. Király Anikó
Telefon: +36 62599599
E-mail: drKiralyA@ativizig.hu
Fax: +36 62599599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Vízügy
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Öntözőrendszerek fenntartási munkái
Hivatkozási szám: EKR001172162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ATIVIZIG működési területén üzemeltetett öntözőrendszerek éves gyakoriságú karbantartási,
fenntartási és javítási munkái során, mellékelten részletezett öntöző csatornák műtárgyak és
szivattyútelepek felsorolt feladatait szükséges elvégezni.
Általános elvárás, hogy biztosítani kell a csatornák vízszállító kapacitásának biztosítását, a mezőgazdasági
célú öntözővíz akadálymentes továbbítását és a későbbi – jelentősebb műszaki meghibásodások
elkerülését.
Kotrással és csatorna fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• csatorna parton a fenntartó sávok karbantartása – fenntartósáv erdészeti zúzása (5 cm-es cserje átmérőig,
max 3 m szélességben), fenntartó sáv favágása tuskózás nélkül (max 25 cm törzsátmérőig, 300 db fa/km,
max 3 m szélességben), fenntartó sáv kaszálása, kotrás utáni fenntartó sáv rendezése tárcsával (max 3 m
szélességben).
• csatorna rézsű karbantartása – rézsűben favágástuskózás nélkül (max 25 cm törzsátmérőig, 300 db fa/km,
koronaéltől a vízszintig, 4 m szélességben, faanyag elszállítása nélkül), rézsű zúzása kotrógépre szerelhető
erdészeti zúzóval, rézsű kaszálása.
• csatorna kotrása, iszap és vízi növényzet eltávolítása – egyoldali kotrás rövid gémes kotróval (1,5 m3/fm,
mennyiség, koronaéltől számított 6 m távolságig, fenntartó sávban történő elhelyezéssel, iszap szállítása
nélkül), egyoldali kotrás hosszú gémes kotróval (1,5 m3/fm, mennyiség, koronaéltől számított 12 m
távolságig, fenntartó sávban történő elhelyezéssel, iszap szállítása nélkül),
Műtárgyak fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• betonfelületek és szárnyfalak statikai ellenőrzése, elmozdulások stabilizálása, repedések javítása
és felületkezelése, vízszivárgási utak, alámosások feltárása és eltömedékelése, rézsűburkolatok és
mederfenék tisztítása valamint növény és iszap mentesítése, elzárószerkezetek korrózióvédelme, szükség
esetén fémszerkezeti javítása, mozgó elemek tisztítása – kenőanyaggal történő kezelése, tömítések
ellenőrzése, indokolt esetben cseréje.
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Szivattyútelepek fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• erősáramú energiaellátás és kapcsoló berendezések villamos ellenőrzése, vízszint szabályzó elemek
működőképes állapota, a kapcsolószekrények szerkezeti egységeinek épsége és működőképessége,
visszajelző műszerek, lámpák és üzemóra számlálók működőképessége, a szívó és nyomócsövek
sérülésmentessége, karimák vízzárása, megfelelő korrózióvédelme és annak javítása, elzáró szerkezetek
– tolózárak, csappantyúk, csapózárak működőképessége és megfelelő vízzárásának ellenőrzése, gerebek
épsége, beépített szivattyúk nagyjavítási ciklusok közötti ellenőrzése, olajszínt és kenőanyag pótlása,
elektromos csatlakozásainak tömítettsége. Amennyiben az adott szivattyútelepen gépház vagy szociális
pihenő, illetve erősáramú kapcsolóhelyiség található, akkor az építmény falazatára, tetőszerkezetére,
nyílászáróira vonatkozóan is el kell végezni az ellenőrzési feladatokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 228396810 (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: Kotrás és csatorna fenntartás
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: HU333 A teljesítés helye: Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség
Szegedi Szakaszmérnökség
Szentesi Szakaszmérnökség
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kotrással és csatorna fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• csatorna parton a fenntartó sávok karbantartása – fenntartósáv erdészeti zúzása (5 cm-es cserje átmérőig,
max 3 m szélességben), fenntartó sáv favágása tuskózás nélkül (max 25 cm törzsátmérőig, 300 db fa/km,
max 3 m szélességben), fenntartó sáv kaszálása, kotrás utáni fenntartó sáv rendezése tárcsával (max 3 m
szélességben).
• csatorna rézsű karbantartása – rézsűben favágástuskózás nélkül (max 25 cm törzsátmérőig, 300 db fa/km,
koronaéltől a vízszintig, 4 m szélességben, faanyag elszállítása nélkül), rézsű zúzása kotrógépre szerelhető
erdészeti zúzóval, rézsű kaszálása.
• csatorna kotrása, iszap és vízi növényzet eltávolítása – egyoldali kotrás rövid gémes kotróval (1,5 m3/fm,
mennyiség, koronaéltől számított 6 m távolságig, fenntartó sávban történő elhelyezéssel, iszap szállítása
nélkül), egyoldali kotrás hosszú gémes kotróval (1,5 m3/fm, mennyiség, koronaéltől számított 12 m
távolságig, fenntartó sávban történő elhelyezéssel, iszap szállítása nélkül),
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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 Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 1%/ nap max. 5 %/
nap) 15
2 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően
(min. 2 óra, max. 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Műtárgyak és szivattyútelepek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség
Szegedi Szakaszmérnökség
Szentesi Szakaszmérnökség
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műtárgyak fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• betonfelületek és szárnyfalak statikai ellenőrzése, elmozdulások stabilizálása, repedések javítása
és felületkezelése, vízszivárgási utak, alámosások feltárása és eltömedékelése, rézsűburkolatok és
mederfenék tisztítása valamint növény és iszap mentesítése, elzárószerkezetek korrózióvédelme, szükség
esetén fémszerkezeti javítása, mozgó elemek tisztítása – kenőanyaggal történő kezelése, tömítések
ellenőrzése, indokolt esetben cseréje.
Szivattyútelepek fenntartásával kapcsolatos tennivalók:
• erősáramú energiaellátás és kapcsoló berendezések villamos ellenőrzése, vízszint szabályzó elemek
működőképes állapota, a kapcsolószekrények szerkezeti egységeinek épsége és működőképessége,
visszajelző műszerek, lámpák és üzemóra számlálók működőképessége, a szívó és nyomócsövek
sérülésmentessége, karimák vízzárása, megfelelő korrózióvédelme és annak javítása, elzáró szerkezetek
– tolózárak, csappantyúk, csapózárak működőképessége és megfelelő vízzárásának ellenőrzése, gerebek
épsége, beépített szivattyúk nagyjavítási ciklusok közötti ellenőrzése, olajszínt és kenőanyag pótlása,
elektromos csatlakozásainak tömítettsége. Amennyiben az adott szivattyútelepen gépház vagy szociális
pihenő, illetve erősáramú kapcsolóhelyiség található, akkor az építmény falazatára, tetőszerkezetére,
nyílászáróira vonatkozóan is el kell végezni az ellenőrzési feladatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb napi késedelmi kötbér mértéke (min. 1%/ nap max. 5 %/
nap) 15
2 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően
(min. 2 óra, max. 48 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: 1 Elnevezés: Kotrás és csatorna fenntartás
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: 2022/11/15 (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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150810260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149797610
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: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216
Hivatalos név: Dekker Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25745605243
Postai cím: Sobieski János Utca 36. a.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745605243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Műtárgyak és szivattyútelepek
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: 2022/11/15 (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: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
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E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL) www.hebkft.hu
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79040000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78599200
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: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561216
Hivatalos név: Dekker Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25745605243
Postai cím: Sobieski János Utca 36. a.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745605243
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
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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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (25498/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735722243
Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jordán Péter
Telefon: +36 306370177
E-mail: pjordan@fevix.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ferencvaros.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:
Ecseri út m.áll. felszíni térrendezés tervezés HNT
Hivatkozási szám: EKR001415922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatás megrendelése
Szerződés megnevezése: „Tervezési szerződés – Budapest IX. ker. Ecseri úti metrómegálló felszíni
térrendezés kivitelezési terveinek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése és az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
Eljárás fajtája: Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlatkérő (AK) a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet)
9. § (2) bekezdése és a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le
a Budapest IX. ker. Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezés kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges
engedélyek beszerzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatások tárgyában.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megelőzően a TED (Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu)
felületen 2022/S 098-271591 TED azonosítószámon megjelent tervpályázati eljárást (Tervpályázati
Eljárás) indított az Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése érdekében. A
Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására
legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. A tervpályázat eredményeképpen, a bírálóbizottság
zárójelentésbe foglalt döntése alapján csak az I. díjban részesített pályaművet benyújtó pályázó kerülhet
felkérésre a Tervpályázati Eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során. A
közbeszerzési eljárás célja Budapest IX. ker. Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezés kiviteli terveinek
elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatások
tárgyában (tervezési) szerződés megkötése.
Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásban
(Műszaki Leírás vagy ML) részletesen rögzített, alábbi Szolgáltatások ellátására köteles:
(a) Vázlattervek elkészítése;
(b) Engedélyezési Tervek elkészítése a pavilonra, útra vonatkozóan, a felszínrendezésre vonatkozó
engedélyezési szintű tájépítészeti tervek;
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(c) Kivitelezési Tervek elkészítése;
(d) a Műszaki Leírásban meghatározott egyéb feladatok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75200000 (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: Ecseri út m.áll. felszíni térrendezés tervezés HNT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71240000-2

További tárgyak:

71320000-7

Kiegészítő szójegyzék

71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya a Budapest IX. ker. Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezés (Beruházás)
engedélyezési szintű, valamint ahol szükséges engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítése. A
szükséges engedélyek beszerzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelmények a Műszaki Leírásban kerültek rögzítésre,
amely tartalmazza a Beruházás előzetes tervezési programját (Előzetes Tervezési Program).
Az ajánlattevőnek/tervezőnek a feladataival kapcsolatos szolgáltatását a Beruházás tervezése során, illetve
a Beruházás megvalósítására vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás során kell ellátnia.
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá minden olyan, a Szerződésben, illetve azok mellékleteiben külön
nem nevesített, de a Beruházás egyes projektelemeinek tervezési munkáinak hibátlan, hiánytalan és
határidőben történő lebonyolításához, megvalósításához szükséges szakértelmet igénylő feladatok
ellátása, amelyekkel az ajánlattevő, mint erre szakosodott szakmai szervezet, szakcég a tőle elvárható, kellő
gondossággal számolhatott.
Ajánlattevő köteles továbbá támogatni Ajánlatkérőt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos részvételiséggel
összefüggő feladatokban.
A fentiek alapján a közbeszerzés tárgyának összefoglalása:
A Budapest IX. kerület Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezése engedélyezési és kivitelezési terveinek
elkészítése (Tervdokumentáció), melynek alapja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
által kiírt tájépítészeti tervpályázat, valamint annak nyertes (I. díjat nyert) terve és a bírálóbizottság
ajánlásai.
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Az ajánlattevő feladata magába foglalja a tervezési területen (az ezt bemutató helyszínrajz a ML 1. sz.
mellékletben található – Tervezési Terület)
- kialakítandó tájépítészeti projektelemek megtervezését,
- a téren elhelyezendő pavilonok építészeti, szakági terveinek elkészítését,
- a felszíni rendezés zöldfelületi és közlekedési rendszerének megtervezését (utak, sétányok, ösvények;
kerékpáros útvonalak tervezése),
- a térhez kapcsolódó infrastruktúra (vízellátás, szennyvízelvezetés, köz- és térvilágítás, elektromosenergiaellátás, csapadékvíz-elvezetés – csapadékvíz-gazdálkodás, szükség szerinti hírközlés) terveinek
elkészítését,
- a téren elhelyezendő „Fókák” szoborhoz kapcsolódó szakági tervek elkészítését,
- az út és parkolók kialakítását, kivitelezési terv elkészítését, a szakági munkarészekkel,
- az adott tervezési szakaszhoz tartozó költségbecslés és a 322/2015 (X.30.) 10. § (1) bekezdése szerint
költségvetés elkészítését.
(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: Összesített 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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A tárgyi közbeszerzési eljárás jogalapját a Kbt. 98. § (5) bek. adja. Tehát a hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás típus alkalmazásának indoka, hogy Ajánlatkérő a Tervpályázati Eljárás megindítására
az EU Hivatalos Lapjában TED 2022/S 098-271591 hirdetménnyel tervpályázati kiírást tett közzé és a
lefolytatott tervpályázat I. díjazottjával (nyertesével) kell szerződést kötni.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ecseri út m.áll. felszíni térrendezés tervezés HNT
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: 2022/11/21 (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: Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12068528241
Postai cím: Pálya Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: garten@gartenstudio.hu
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Telefon: +36 12127365
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12068528241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75200000
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: építészet; közlekedési
építmények tervezése; vízgazdálkodási építmények tervezése; villamosenergetikai építmények tervezése;
építmények gépészeti tervezése; építményvillamossági tervezés; geodéziai felmérés; akadálymentesítés;
látványtervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12068528241
Postai cím: Pálya Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12068528241
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:
2022/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (25388/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapetz Géza
Telefon: +36 14503127
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000765732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98351000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladata, az Ajánlatkérő által ellátott feladatok támogatására integrált komplex,
a parkolás-üzemeltetés ügyvitelének a Műszaki leírásban bemutatott részfeladatait támogató, magyar
nyelvű ügyviteli informatikai rendszer biztosítása, mely tartalmazza a szoftver licencet, a szoftver működés
supportját, az egyedi fejlesztési igények megvalósítását és a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges
hordozható eszközök bérletét. A rendszer része az utcai ellenőrzések és pótdíj megállapítások komplex
feladatrendszerének lefolytatását biztosító szoftver, mely kezeli az érvényes várakozási engedélyeket, és a
pótdíjak befizetésével vagy követeléskezelési eljárásban történő behajtásával kapcsolatos feladatokat is.
- A kerületi nyilvános és felszíni parkolóhelyek száma az eljárás indításakor: 29.328 db, ebből a fővárosi
helyek száma: 1908 db (tájékoztató jellegű).
- A nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő
parkolásügyviteli, ellenőrzési és üzemeltetési informatikai rendszer szállítása, az egyes szoftverelemek
telepítése, karbantartása, üzemben tartása, teljes körű üzemeltetése, automatizált módon történő
frissítése, az Ajánlatkérő munkatársai számára a program használatának oktatása, a helyszíni ellenőrzéshez
hordozható eszközök biztosítása, jogszabálykövetés.
- A havi szolgáltatási díjnak 150 db felhasználói hozzáférést (licenc) kell tartalmaznia.
- A rendszernek az alábbi jogosultsági szinteket (Felhasználói csoportok) kell biztosítania: parkolóellenőri,
ügyintézői, operátori, diszpécseri, területi ellenőri, adminisztrátori (szuper user) jogosultságok.
- A nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles a parkolás-üzemeltetés jogszabály (30/2010.
(VI.4) Fővárosi Közgyűlési rendelet) által megállapított mindenkori üzemi napjain, naponta reggel 7.00
óra és este 22.00 óra közötti időben (továbbiakban: Üzemidő) folyamatos rendelkezésre állást biztosítani,
amelynek keretében a probléma jellegétől függően az esetleges hibabejelentéstől számított legkésőbb 1
órán belül a hiba távoli kapcsolaton keresztül történő elhárítását megkezdeni, vagy legkésőbb 3 órán belül
köteles a hiba helyszíni elhárítását megkezdeni.
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- A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a jogszabályváltozásból eredő változtatási igényeket
a rendszeren átvezeti, és ezeket rendszerbe állítja a szerződés időtartama alatt, ideértve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos
iránymutatásait és döntéseit is. A jogszabályváltozásból következő módosítások végrehajtására azok
megjelentésétől számítva maximum 1 hét áll rendelkezésére, de legkésőbb a hatálybalépést megelőző
nap.
- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges, a helyszíni
ellenőrzési feladatokra alkalmas 30 db hordozható új parkolóellenőri kézi készülék biztosítása is,
karbantartással és legalább 3 db tartalék eszköz biztosításával.
- A havi szolgáltatási átalánydíjnak tartalmaznia kell a havi üzemeltetési szolgáltatások költségeit és
legalább havi 20 legfeljebb 60 óra -az Ajánlattevő ajánlata szerint- fejlesztés ellenértékét, a szoftver
felhasználói jogainak ellenértékét (licenc), a hordozható eszközök használatának és rendelkezésre
bocsátásának díját (eszközbérlet). A havi fejlesztési idő fel nem használt része a nyertes Ajánlattevő által
megajánlott ideig, legalább 3 és maximum 6 hónapig görgethető.
- A rendszer informatikai naplófájljaiban minimálisan a Műszaki leírás 1.8. pontjában részletezett
eseményeket 90 napig szükséges megőrizni.
- Napi rendszerességgel biztonsági mentések készítése a rendszerről, amelyhez az Ajánlatkérő biztosítja a
tárkapacitást (elsődleges és másodlagos eszközöket, amelyek meghibásodásáért Ajánlattevő nem tartozik
felelősséggel), a napi mentéseket 7 napig kell tárolni. - A rendszernek a saját központi adatbázisán kívül az
alábbi adatbázisokhoz kell tudnia kapcsolódni, azokból online adatokat lekérdezni: Nemzeti Mobilfizetési
Rendszer; Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz elektronikus rendszere.
- A nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az ellenőrzés során készített fényképek (ideértve a
pótdíjfizetési felszólítóról készült fényképet is) elektronikus időbélyegzéssel történő ellátásának
lehetőségét.
- A rendszernek az alábbi törzsadatokkal kell dolgoznia: Felhasználói (csoport)-; Felhasználói jogosultság-;
Hordozható eszközök-; Felhasználói munkaállomás-; Ügyfelek-; Pótdíjazási, ellenőrzési-; Gépjárművek-;
Panasz-, és Banki törzsadatok.
- A rendszernek az alábbi feladatokat kell támogatnia: Helyszíni ellenőrzési-; Központi ellenőrzési-;
Panaszkezelési-; Pénzkezelési-; Követeléskezelési-; Várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok.
- A rendszernek képesnek kell lennie naponta 40 mobileszköz kiszolgálására, napi 10.000 db lekérdezés
teljesítésére a mobileszközök és a szervererek, az NMFR és egyéb rendszerek között, havi 150.000 db
fénykép fogadására a mobileszközökről, havi 15.000 db pótdíjazás, évi 6.000 db FMH, évi 35.000 fizetési
felszólítás, évente 200.000 db díjbefizetési tétel kezelése (tájékoztató jellegű adatok).
- Az egyedi fejlesztési igények megrendelésére az Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára nettó
2.000.000 Ft keretösszeget határoz meg.
- Az Ajánlatkérő jogosult előre 3 hónapra felhasználni az átalány fejlesztési óra keretet.
- A feladatok leírását, a rendszerrel és a rendszer működésével kapcsolatos Ajánlatkérői elvárásokat a
Műszaki leírás részletezi.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64400000 (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: Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98351000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – Közterületi Divízió: 1139 Budapest,
Hajdú utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata, az Ajánlatkérő által ellátott feladatok támogatására integrált komplex,
a parkolás-üzemeltetés ügyvitelének a Műszaki leírásban bemutatott részfeladatait támogató, magyar
nyelvű ügyviteli informatikai rendszer biztosítása, mely tartalmazza a szoftver licencet, a szoftver működés
supportját, az egyedi fejlesztési igények megvalósítását és a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges
hordozható eszközök bérletét.
A rendszer része az utcai ellenőrzések és pótdíj megállapítások komplex feladatrendszerének lefolytatását
biztosító szoftver, mely kezeli az érvényes várakozási engedélyeket, és a pótdíjak befizetésével vagy
követeléskezelési eljárásban történő behajtásával kapcsolatos feladatokat is.
- A kerületi nyilvános és felszíni parkolóhelyek száma az eljárás indításakor: 29.328 db, ebből a fővárosi
helyek száma: 1908 db (tájékoztató jellegű).
- A nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő
parkolásügyviteli, ellenőrzési és üzemeltetési informatikai rendszer szállítása, az egyes szoftverelemek
telepítése, karbantartása, üzemben tartása, teljes körű üzemeltetése, automatizált módon történő
frissítése, az Ajánlatkérő munkatársai számára a program használatának oktatása, a helyszíni ellenőrzéshez
hordozható eszközök biztosítása, jogszabálykövetés.
- A havi szolgáltatási díjnak 150 db felhasználói hozzáférést (licenc) kell tartalmaznia.
- A rendszernek az alábbi jogosultsági szinteket (Felhasználói csoportok) kell biztosítania: parkolóellenőri,
ügyintézői, operátori, diszpécseri, területi ellenőri, adminisztrátori (szuper user) jogosultságok.
- A nyertes Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles a parkolás-üzemeltetés jogszabály (30/2010.
(VI.4) Fővárosi Közgyűlési rendelet) által megállapított mindenkori üzemi napjain, naponta reggel 7.00
óra és este 22.00 óra közötti időben (továbbiakban: Üzemidő) folyamatos rendelkezésre állást biztosítani,
amelynek keretében a probléma jellegétől függően az esetleges hibabejelentéstől számított legkésőbb 1
órán belül a hiba távoli kapcsolaton keresztül történő elhárítását megkezdeni, vagy legkésőbb 3 órán belül
köteles a hiba helyszíni elhárítását megkezdeni.
- A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a jogszabályváltozásból eredő változtatási igényeket
a rendszeren átvezeti, és ezeket rendszerbe állítja a szerződés időtartama alatt, ideértve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos
iránymutatásait és döntéseit is. A jogszabályváltozásból következő módosítások végrehajtására azok
megjelentésétől számítva maximum 1 hét áll rendelkezésére, de legkésőbb a hatálybalépést megelőző
nap.
- Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a parkolás üzemeltetési szolgáltatáshoz szükséges, a helyszíni
ellenőrzési feladatokra alkalmas 30 db hordozható új parkolóellenőri kézi készülék biztosítása is,
karbantartással és legalább 3 db tartalék eszköz biztosításával.
- A havi szolgáltatási átalánydíjnak tartalmaznia kell a havi üzemeltetési szolgáltatások költségeit és
legalább havi 20 legfeljebb 60 óra -az Ajánlattevő ajánlata szerint- fejlesztés ellenértékét, a szoftver
felhasználói jogainak ellenértékét (licenc), a hordozható eszközök használatának és rendelkezésre
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bocsátásának díját (eszközbérlet). A havi fejlesztési idő fel nem használt része a nyertes Ajánlattevő által
megajánlott ideig, legalább 3 és maximum 6 hónapig görgethető.
- A rendszer informatikai naplófájljaiban minimálisan a Műszaki leírás 1.8. pontjában részletezett
eseményeket 90 napig szükséges megőrizni.
- Napi rendszerességgel biztonsági mentések készítése a rendszerről, amelyhez az Ajánlatkérő biztosítja a
tárkapacitást (elsődleges és másodlagos eszközöket, amelyek meghibásodásáért Ajánlattevő nem tartozik
felelősséggel), a napi mentéseket 7 napig kell tárolni.
- A rendszernek a saját központi adatbázisán kívül az alábbi adatbázisokhoz kell tudnia kapcsolódni,
azokból online adatokat lekérdezni: Nemzeti Mobilfizetési Rendszer; Központi Kormányzati Szolgáltatás
Busz elektronikus rendszere.
- A nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell az ellenőrzés során készített fényképek (ideértve a
pótdíjfizetési felszólítóról készült fényképet is) elektronikus időbélyegzéssel történő ellátásának
lehetőségét.
- A rendszernek az alábbi törzsadatokkal kell dolgoznia: Felhasználói (csoport)-; Felhasználói jogosultság-;
Hordozható eszközök-; Felhasználói munkaállomás-; Ügyfelek-; Pótdíjazási, ellenőrzési-; Gépjárművek-;
Panasz-, és Banki törzsadatok.
- A rendszernek az alábbi feladatokat kell támogatnia: Helyszíni ellenőrzési-; Központi ellenőrzési-;
Panaszkezelési-; Pénzkezelési-; Követeléskezelési-; Várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok.
- A rendszernek képesnek kell lennie naponta 40 mobileszköz kiszolgálására, napi 10.000 db lekérdezés
teljesítésére a mobileszközök és a szervererek, az NMFR és egyéb rendszerek között, havi 150.000 db
fénykép fogadására a mobileszközökről, havi 15.000 db pótdíjazás, évi 6.000 db FMH, évi 35.000 fizetési
felszólítás, évente 200.000 db díjbefizetési tétel kezelése (tájékoztató jellegű adatok).
- Az egyedi fejlesztési igények megrendelésére az Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára nettó
2.000.000 Ft keretösszeget határoz meg.
- Az Ajánlatkérő jogosult előre 3 hónapra felhasználni az átalány fejlesztési óra keretet.
- A feladatok leírását, a rendszerrel és a rendszer működésével kapcsolatos Ajánlatkérői elvárásokat a
Műszaki leírás részletezi.
- További információkat a II.2.13. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Havi átalánydíjban meghatározott 20 órás fejlesztési időn felül vállalt többlet
fejlesztési óraszám (min.0-max.40;órában megadva) 10
2 Fel nem használt fejlesztési idő görgethetősége (minimum 3 hónap – maximum 6 hónap;hónapban
megadva) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 85
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.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Az „I. Ajánlati ár” részszempontok megadása tekintetében a jelen Közbeszerzési Dokumentumok I. fejezet
6. pontjában foglaltak az irányadóak. Az értékelés módszere a fordított arányosítás, ahol az alacsonyabb ár
megajánlás a kedvezőbb.
A „II. Minőségi szempontok” részszempontok megadása tekintetében az értékelés módszere az
arányosítás, a II/1. esetében egyenes arányosítás, a II/2. esetében legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint
módszere.
A legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig
a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva kerül kiszámításra. További részletek a Közbeszerzési
Dokumentumok I. fejezet 15. pontjában találhatók.
2.) Ajánlati részszempontok//Súlyszám
I. Ajánlati ár és elemei:
I/1. Havi szolgáltatási díj (mely tartalmaz legalább havi 20 óra fejlesztési díjat) - Súlyszám: 80.
I/2. Fejlesztési óradíj - Súlyszám: 5.
A havi szolgáltatási díj az alábbi részekből áll: licenc havidíj, support és legalább 20 legfeljebb 60 óra
fejlesztés havidíja, eszközbérlet havidíj. A havi szolgáltatási díj részeinek nagyságát az ajánlatrészletezőben
kell felsorolni, melyet az ajánlat részeként kötelező csatolni.
A licenc havidíjnak 150 db hozzáférést kell tartalmaznia, függetlenül a Megrendelő által ténylegesen
igényelt és használt felhasználói hozzáférések számától.
A fejlesztési óradíj a havidíjban foglalt fejlesztési óraszámon felüli fejlesztési igények esetén alkalmazandó,
és amely havidíjon felüli fejlesztéseket a keretösszeg terhére rendel meg a Megrendelő.
3.) A tartalékeszköz(öke)t a nyertes ajánlattevőnek a Megrendelői igény bejelentését követő 3
munkanapon belül biztosítani kell.
Amennyiben egy hordozható eszköz meghibásodik és tartalékeszköz nem áll rendelkezésre, akkor a
nyertes Ajánlattevőnek köteles Üzemidőn belüli hiba esetén 3 órán belül cserekészüléket biztosítani
Megrendelő részére. Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek nem felróható okból (pl. nem rendeltetésszerű
használat Megrendelő munkatársai által) fizikailag károsodik egy hordozható eszköz, akkor Megrendelő
megtéríti Vállalkozó számára az eszköz dokumentumokkal igazolt bekerülési értékét, és a Vállalkozónak a
megtérítést követő 30 napon belül kell új hordozható eszközt biztosítania.
4.) A tartalékeszközök a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján mennyiségi eltérésnek minősülnek.
5.) A keretösszeg felhasználásának szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
6.) A nyertes Ajánlattevő köteles a rendszer tesztelése során a Megrendelővel együttműködni, továbbá a
tesztek lefolytatásában külön díj felszámítása nélkül közreműködni.
7.) Beüzemelés Határideje :
A nyertes ajánlattevő a Parkolásügyviteli rendszert a jelen szerződés aláírásának napjától számított 30.
napig, amennyiben ez munkaszüneti napra esne, akkor a következő munkanap reggel 06:00:00 határidőre
köteles éles indulásra alkalmas állapotba hozni és beüzemelni.
8.) Éles indulásra alkalmas állapotnak minősül, ha a rendszer minden eleme telepítésre kerül a
Megrendelőnél, a rendszer tesztelése sikeresen lezajlott, a rendszer minden eleme hibátlanul működik,
a hordozható eszközök leszállítása és beüzemelése megtörtént, a rendszer használatának oktatása a
Megrendelő által kijelölt felhasználók részére lezajlott, a rendszer működését bemutató kézikönyvet a
Megrendelő részére átadta a nyertes ajánlattevő.
9). A szerződés 13 hónapos futamidejéből a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége abban a hónapban
kezdődik, amikor a nyertes Ajánlattevő a rendszert telepítését, tesztelését, a felhasználók oktatását
elvégezte és a rendszer az éles indulásra alkalmas, amelynek napját a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben
rögzítik.
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
17283 / 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: Parkolásügyviteli rendszer fejlesztés-üzemeltetés
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: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
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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: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12234246242
Postai cím: Rákóczi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: info@komdat.hu
Telefon: +36 14012060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14012065
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12234246242
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: 64400000
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:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12234246242
Postai cím: Rákóczi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12234246242
Hivatalos név: ATLASZ INFORMATIKA ÉS VILLAMOSIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ RENDSZERHÁZ
KFT.
Nemzeti azonosítószám: 12335543242
Postai cím: Dessewffy A. Utca 8-10. I/14A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12335543242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Diósjenő Község Önkormányzata (25553/2022)
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: Diósjenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735502212
Postai cím: Szabadság Út 31
Város: Diósjenő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2643
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerliczki Andrea
Telefon: +36 202321181
E-mail: ricotender@gmail.com
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosjeno.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:
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
Hivatkozási szám: EKR001504282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

737

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új, 26 férőhelyes bölcsőde megépítése, 385 m2 hasznos alapterülettel (105 m2 csoportszobák, 280 m2
csoportszobán kívüli egyéb helyiség), kültéri játszótér, parkosítás, kerítés (játszóudvar 800 m2), parkoló
kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 210602185 (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: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2643 Diósjenő, Kossuth L. u. 15. hrsz.: 656/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új, 26 férőhelyes bölcsőde megépítése, 385 m2 hasznos alapterülettel (105 m2 csoportszobák, 280 m2
csoportszobán kívüli egyéb helyiség), kültéri játszótér, parkosítás, kerítés (játszóudvar 800 m2), parkoló
kialakítása.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység építési engedélyköteles tevékenység.
FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK:
1. Homlokzati állvány 120 m2
2. Zsaluzások 340 m2
3. Földmunka 165 m3
4. Sávalap 71 m3
5. Betonacél szerelés 10 tonna
6. Porotherm gerendák elhelyezése 124 db
7. Porotherm béléstest 190 m2
8. 38-as Porotherm falazat 212 m2
9. Porotherm válaszfa 230 m2
10. Fa tetőszerkezet készítése 500 m2
11. Creaton cserépfedés 455 m2
12. Fal és padlóburkolások 410 m2
13. Fa beltéri nyílászáró 16 db
14. Műanyag kültéri nyílászáró 24 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tevékenységek
teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan
betartása mellett.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség
igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes
műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1 Telj.-be bevonásra kerül min.1fő olyan szakember aki közhasználatú épületen
végzett építési munka irányításában szerzett (projektvez./építésvez./műszaki vez.) tapasztalattal rendelk.
(igen/nem) 15
2 2 Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen
tartását (igen/nem) 5
3 3 Az előírt jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása teljesíthető ajánlattevő választása szerint az V.1. pontban
írtakon túl Ajánlatkérő Takarékbank Zrt-nél vezetett 50464362-10001246-00000000 számú számlájára
történő befizetésével.
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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”
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: 2022/11/18 (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: Boltív-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: 12706916212
Postai cím: Dózsa György Utca 28/b
Város: DIÓSJENŐ
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2643
Ország: Magyarország
E-mail: boltivbau@t-online.hu
Telefon: +36 203208634
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12706916212
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: 210602185
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ács-tetőfedés ,
Épületgépészeti munkálatok, Elektromos szerelési 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:
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: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14813719212
Postai cím: Széchenyi István Út 59
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14813719212
Hivatalos név: Boltív-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: 12706916212
Postai cím: Dózsa György Utca 28/b
Város: DIÓSJENŐ
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2643
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12706916212
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Hivatalos név: SIBAL INVEST Kft
Nemzeti azonosítószám: 23791916212
Postai cím: Aradi Út 22
Város: Romhány
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2654
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23791916212
Hivatalos név: Home For You Kft
Nemzeti azonosítószám: 13370413212
Postai cím: Kossuth Út 74/2
Város: Szente
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2655
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13370413212
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:
2022/10/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Home For You Kft, Magyarország 2655 Szente, Kossuth Út 74/2. ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.
R-Carnet Service Kft., Magyarország 2687 Bercel, Széchenyi István Út 59. ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a megajánlások megalapozottsága körében kiírt
hiánypótlásban foglaltakat Ajánlattevő nem teljesítette, a minőségi értékelési szempontra megajánlott
szakember önéletrajzát nem csatolta.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazta ezért az alábbi ajánlattevő vonatkozásában a bírálatot
nem végezte el:
SIBAL INVEST Kft. 2654 Romhány Aradi Út 22., Adószám:23791916-2-12.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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DR. HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET (25270/2022)
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: DR. HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
Nemzeti azonosítószám: 15391047113
Postai cím: Bartók Béla Utca 61.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dabasszakrendelo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
1 db digitális mammográf beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001309632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

745

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111650-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db digitális mammográf beszerzése a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet részére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45900000 (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: 1 db digitális mammográf beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33111650-2

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2370 Dabas, Bartók Béla út 61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db digitális mammográf beszerzése a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet részére
Ajánlatnak, ajánlati árnak tartalmaznia kell:
- a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő berendezés(ek) és rendeltetésszerű használathoz szükséges
tartozékai ajánlati árát,
- a termék(ek) helyszínre szállításhoz (rakodással, elhelyezéssel) szükséges szolgáltatások díját
- a gépspecifikus szakipari munkák szakszerű kivitelezését (szükség esetén) nyertes ajánlattevő által
elkészített telepítési tervdokumentáció alapján
- minden az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges alkatrészt, tartozékot
- szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést
- beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést
- induló készletet, azaz a próbaüzemeltetéshez szükséges fogyóanyag mennyiséget
- az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását (magyar nyelven történő betanítása
eszközökként, két alkalommal, 3fő részére, legalább 2 óra időtartamban), magyar nyelvű használati
utasításokat
- a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is
- az üzemeltető képviselőinek magyar nyelven történő betanítását (magyar nyelven történő betanítása
eszközökként, két alkalommal, 3fő részére, legalább 2 óra időtartamban), magyar nyelvű használati
utasításokat
- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven (informatikai eszközök szoftverek
esetében angol nyelv is elfogadható), nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM).
- A jótállási idő alatt az Ajánlattevőnek garantálnia kell ingyenesen a releváns (software vezérelt)
eszközökhöz járó esetleges update-ket.
- Cserealkatrészek beszerezhetőségének biztosítása min. 8 év
- Karbantartás a jótállási időtartam alatt (értékelési szempont) – mellyel járó költségeket/díjazást
Ajánlattevő köteles az ajánlati árba (1. értékelési szempont) beépíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (12-36 hónap) 18
2 Maximális áram nagy fókusznál (100-200 mA) 10
3 Anód hőkapacitása (160-300 kHU) 15
4 Fókusz-detektor távolság (65-70 cm) 10
5 Detektor pixelméret (80-100 µm) 15
6 Detektor bitmélység (14-16 bit) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 110
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1 db leletező munkaállomás, amely megrendeléséről ajánlatkérő legkésőbb a szerződés
aláírását követő 60. napig dönt. Az opciós tétel megrendelése esetén annak teljesítési határideje 60 nap.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlati ár: ajánlatkérő az opciós tétellel növelt árat kéri megadni a felolvasólapon.
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:
18704 / 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: 1 db digitális mammográf 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)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/16 (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: Humantech Solution Egészségtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27180394241
Postai cím: Fő Utca 14-18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
E-mail: info@htsol.eu
Telefon: +36 303837670
Internetcím(ek): (URL) www.htsol.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27180394241
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: 45900000
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: berendezés karbantartás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25296826242
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296826242
Hivatalos név: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24132880207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24132880207
Hivatalos név: Humantech Solution Egészségtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27180394241
Postai cím: Fő Utca 14-18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27180394241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (25361/2022)
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: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nemzeti azonosítószám: 15369653208
Postai cím: Herman Ottó Utca 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Sándor Domonkos
Telefon: +36 704269504
E-mail: hsd@gyorikonyvtar.hu
Fax: +36 96516670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorikonyvtar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
szolgáltatás (rendezvényszervezés)
Hivatkozási szám: EKR001439962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 és TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projektek
keretében városrészi napok (TOP-6.9.2) és művésztalálkozók (TOP-6.9.1) megrendezéséhez kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátására. A beszerzés tárgya a Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás.
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 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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

Elnevezés: városrészi napok és művésztalálkozók
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: az Ajánlatkérő székhelye (9023 Győr, Herman Ottó u. 22.) és Győr
város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 és TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 projektek
keretében városrészi napok (TOP-6.9.2) és művésztalálkozók (TOP-6.9.1) megrendezéséhez kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátására: 11 db élő zenei fellépőkkel megrendezett városrészi nap
és 2 db élő zenei fellépőkkel megrendezett művésztalálkozó megszervezése a dokumentációban és
a következőkben részletezettek szerint: Hang-. fény-, és színpadtechnika, kivetítés technika építése,
üzemeltetése; Áramhálózat kiépítés, hulladék kezelés, vízhálózat építés, kordonozás, szükséges
sátrak, napernyők, árnyékolók kihelyezése; Mobil Wck telepítés, kézmosásái lehetőség biztosítása,
öltözők; Minden a színpadra lépő fellépő tiszteledíja, ellátása, számukra öltözési lehetőség kialakítása,
háttérprogramot biztosító szolgáltatók; sörpadok, asztalok, egyéb szükséges bútorzat biztosítása;
Katasztrófa védelmi és kiürítési terv készítése, szükséges számú őr biztosítása, esetkocsi; Szükséges
engedélyek beszerzése, Artisjus ügyintézés és díjfizetés; A rendezvény arculati elemeinek (zászlók,
molinók, beach flagek) elhelyezése, a helytörténeti intstalláció elhelyzése; A szükséges rendezvény
személyzet biztosítása és koordinálása (műsorvezetők, hoszteszek, takarító ügyelet); A rendezvény
szervezéshez tartozó előzetes és utólagos dokumentáció, szerződések és kifizetések kezelése, helyszíni
operatív szervezés. A rendezvény akkor tekinthető megvalósítottnak, ha azon egy-egy alkalommal
összesen a rendezvény napja folyamán legalább 1500 fő részt vesz, amelyet az Ajánlattevő fotó
dokumentációval igazol. Az ajánlattevő köteles rendezvényenként eltérő napra „esőnapot” is meghirdetni,
vagy választása szerint ugyanarra a napra alkalmas „esőhelyszínt” is biztosítani ugyanazon célterületen.
Esőnap esetén az elvárt létszám egy-egy alkalommal legalább 750 fő, esőhelyszín esetén legalább 500 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. pontban bemutatott szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (0 hó - max. 60
hó) 15
2 Ajánlatkérő jelzésétől számított rendelkezésre állás ideje rendezvénytechnikai eszközök (pl.: színpad,
fénytechnika ) biztosítására (min. 8 óra - max. 24 óra) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített 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: II.2.13) pontban feltűntetve
II.2.9) További információ:
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TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című projekt és
TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi
együttműködést erősítő komplex program”
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:
20828 / 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: városrészi napok és művésztalálkozók
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2)
bekezdés a) pont].
A 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: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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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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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: MediusNet Kommunikációs BT.
Nemzeti azonosítószám: 22102526208
Postai cím: Damjanich János Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22102526208
Hivatalos név: HAFE-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22926191208
Postai cím: Fő Út 38
Város: Tépszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22926191208
Hivatalos név: EFFIX-Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14147058208
Postai cím: Malompatak Utca 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147058208
Hivatalos név: A.M. HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14191497243
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191497243
Hivatalos név: BARTHA MANAGEMENT Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12849871241
Postai cím: Iglice Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

756
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Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12849871241
Hivatalos név: EPS Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23005800213
Postai cím: Martinovics Ignác Utca 10.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23005800213
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:
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont]:
Az egyes eljárási cselekmények oly módon hosszabbították meg a közbeszerzési eljárást, mely többletidő
az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítését alapvetően befolyásolja, és ez a pályázati
projekt megvalósítását veszélyezteti. E veszély az Ajánlatkérő, illetve a Támogató részére is pénzügyi
érdeksérelemmel járhat. Ezt az Ajánlatkérő nem tudja és nem is kívánja felvállalni, ebből kifolyólag az
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Gárdony Város Önkormányzat (25335/2022)
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: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727392207
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Napsugár Strand bejárati épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001220692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

759

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gárdony Agárd településrészén elhelyezkedő Napsugár Strandon új főbejárat kerül kialakításra. Az új
főbejárattól Ny-i irányban 2021 évben megépült a vizesblokk épület és itt épülnek meg jelen eljárás
keretében az épületegyüttes további elemei: a főbejárati épület (kapuépület) és szociális épület.
Az új kapuépület jól látható, felismerhető, attraktív és impozáns. A kapu két geometriai eleme egymásra
hajol, a kialakuló fedett területen 1-1 pénztáros fülkével. A bejárati épület egyedi szerkezete vasbeton
lemezalapra épül, monolit vasbeton és acél felső szerkezettel. A pénztárak könnyűszerkezetűek,
zártszelvény váz előtt önálló függönyfal szerkezettel. Az épület felső része idomacél egyedi váz porszórt
felülettel. Az épület homlokzati és belső felületeit fehér színű bevonatos lemez képezi, korcolt kivitelben.
A kapu épülethez kültéri automata beléptető rendszer létesítésének előkészítése is a kivitelezés
része. Geometriai paraméterei: befoglaló alaprajzi mérete: 7,0mX3,0m, legfelső magassága: +7,89m,
párkánymagassága: +3,59m. A pénztárak alapterülete 1,57m2 - 1,99m2.
Az új szociális épület a főbejárati tengelyre vetített tükörképe a meglévő vizesblokknak, mind
épülettömegében, mind az alkalmazott épületszerkezeteket és anyaghasználatot tekintve.
Alapozása egy - a külső és belső főfalak vonalában illetve a statikailag indokolt pozíciókban vezetett beton kútalap + vb. talpgerendarács + vb. fejlemez kombináció.
A felépítmény hagyományos szerkezetekből épül, falai vázkerámia falazóblokkok vasbeton szerkezetekkel
erősítve, válaszfalai pórusbeton szerkezetűek, tartó-, és merevítő rendszere vasbeton szerkezet, fedélszék
fa ácsszerkezetű. A födém és előtető szerkezetek monolit vasbetonból készülnek. A födém hőszigetelt,
alsó síkon álmennyezeti kialakítással. A tetőszerkezet oromfalakkal határolt szabályos nyeregtetős,
középső egy állószékes szerkezet. Az épület fedése antracit színű egyenes vágású sík tetőcserép
fedéssel készül, homlokzata dryvit rendszerű fehér színű vékonyvakolattal készül. A vizes tereket kent
vízszigeteléssel és vizes terekre méretezett burkolatokkal kell kivitelezni.
Geometriai paraméterei: befoglaló alaprajzi mérete: 19,27mX5,75m, gerinc magassága: +5,55m,
párkánymagassága: +3,27m. Hasznos alapterülete: 90,54m2.
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Kerítés egyedi acél szerkezetű, oszlopok között hajlított acél elemek kombinációja (nádas hangulatát
idéző), 1,5m magas, hajlított laposvas elemekből 100 mm távolságba változó magasságba. A kerítés
hosszúsága: 60m. A kapu toló szerkezetű, 8+2m hosszúságú, magassága 2,2m.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 163193795 (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: Napsugár Strand bejárati épületek kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Agárd – Chernel István utca 1. (HRSZ: 5426/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gárdony Agárd településrészén elhelyezkedő Napsugár Strandon új főbejárat kerül kialakításra. Az új
főbejárattól Ny-i irányban 2021 évben megépült a vizesblokk épület és itt épülnek meg jelen eljárás
keretében az épületegyüttes további elemei: a főbejárati épület (kapuépület) és szociális épület.
Az új kapuépület jól látható, felismerhető, attraktív és impozáns. A kapu két geometriai eleme egymásra
hajol, a kialakuló fedett területen 1-1 pénztáros fülkével. A bejárati épület egyedi szerkezete vasbeton
lemezalapra épül, monolit vasbeton és acél felső szerkezettel. A pénztárak könnyűszerkezetűek,
zártszelvény váz előtt önálló függönyfal szerkezettel. Az épület felső része idomacél egyedi váz porszórt
felülettel. Az épület homlokzati és belső felületeit fehér színű bevonatos lemez képezi, korcolt kivitelben.
A kapu épülethez kültéri automata beléptető rendszer létesítésének előkészítése is a kivitelezés
része. Geometriai paraméterei: befoglaló alaprajzi mérete: 7,0mX3,0m, legfelső magassága: +7,89m,
párkánymagassága: +3,59m. A pénztárak alapterülete 1,57m2 - 1,99m2.
Az új szociális épület a főbejárati tengelyre vetített tükörképe a meglévő vizesblokknak, mind
épülettömegében, mind az alkalmazott épületszerkezeteket és anyaghasználatot tekintve.
Alapozása egy - a külső és belső főfalak vonalában illetve a statikailag indokolt pozíciókban vezetett beton kútalap + vb. talpgerendarács + vb. fejlemez kombináció.
A felépítmény hagyományos szerkezetekből épül, falai vázkerámia falazóblokkok vasbeton szerkezetekkel
erősítve, válaszfalai pórusbeton szerkezetűek, tartó-, és merevítő rendszere vasbeton szerkezet, fedélszék
fa ácsszerkezetű. A födém és előtető szerkezetek monolit vasbetonból készülnek. A födém hőszigetelt,
alsó síkon álmennyezeti kialakítással. A tetőszerkezet oromfalakkal határolt szabályos nyeregtetős,
középső egy állószékes szerkezet. Az épület fedése antracit színű egyenes vágású sík tetőcserép
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fedéssel készül, homlokzata dryvit rendszerű fehér színű vékonyvakolattal készül. A vizes tereket kent
vízszigeteléssel és vizes terekre méretezett burkolatokkal kell kivitelezni.
Geometriai paraméterei: befoglaló alaprajzi mérete: 19,27mX5,75m, gerinc magassága: +5,55m,
párkánymagassága: +3,27m. Hasznos alapterülete: 90,54m2.
Kerítés egyedi acél szerkezetű, oszlopok között hajlított acél elemek kombinációja (nádas hangulatát
idéző), 1,5m magas, hajlított laposvas elemekből 100 mm távolságba változó magasságba. A kerítés
hosszúsága: 60m. A kapu toló szerkezetű, 8+2m hosszúságú, magassága 2,2m.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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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:
/ (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: Napsugár Strand bejárati épületek kivitelezése
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: 2022/11/18 (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: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11106832207
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 163193795
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: MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11453859207
Postai cím: Mező Utca 10/a
Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
E-mail: info@mavaplan.hu
Telefon: +36 309565161
Internetcím(ek): (URL) www.mavaplan.hu
Fax: +36 22570018
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859207
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 173137826 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11106832207
Postai cím: Balassa Utca 2
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Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11106832207
Hivatalos név: MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11453859207
Postai cím: Mező Utca 10/a
Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859207
Hivatalos név: PILON ÉPITŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 24447641207
Postai cím: FŐ UTCA 110/B
Város: VÉRTESACSA
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24447641207
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:
2022/08/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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:
2022/11/23 (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
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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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Hatvan Város Önkormányzata (24622/2022)
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: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729394210
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Strand - Hidegvizes kút melléfúrásos felújítása
Hivatkozási szám: EKR000026932022
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:
Új hidegvizes kút létesítése
Felvonulás:
Felvonuláshoz szükséges terület kialakítása, kútfúróberendezés és a hozzá tartozó részegységek
felvonulása, a szállítás alatti rezsiköltséggel, lakókonténerek elhelyezésével: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 20 m3
Fúrás:
Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 17 1/2"-al 0-24 m között: 24 m
Csövezés:
Acél iránycsőrakat beépítése, Ø 355/345 mm acélcsővel 0-24 m között: 24 m
Cementezés:
Cementezés méterdíja: 24 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary keresőfúrás Ø 8 1/2" -al 24-195 m között: 171 m
Műszeres munkák:
Geofizikai mérés, kiértékelés: 1 db
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítőfúrás Ø 12 1/4" -al 24-130 m között: 106 m
Csövezés:
1. termelő csőrakat beépítése Ø 9 5/8" olajipari béléscsővel 0-130 m között: 130 m
Cementezés:
Palástcemenetezés méterdíja 9 5/8": 130 m
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Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítő fúrás Ø 320 mm 130-195 m között: 65 m
Csövezés, szűrőzés:
1. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 90 m
Csövezés, szűrőzés:
2. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 25 m
Csövezés, szűrőzés:
Szűrőrakat kavicsolása 80-195 m: 115 m
Kútkiképzés:
Pakkeres szűrőváztisztítás: 25 m
Kútkiképzés:
Kompresszor termeltetés: 48 óra
Kútkiképzés:
Búvárszivattyús termeltetés, vízlépcső beállítás: 72 óra
Műszeres munkák:
Kútvizsgálati mérés MSZ22116/2002 szabvány alapján, kiértékelés: 1 db
Műszeres munkák
Vízkémiai- és gázanalitikai vizsgálatok: 1 db
Befejező munkálatok:
Kút ideiglenes lezárása: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Levonulás: 1 db
Befejező munkálatok:
Vízföldtani napló elkészítése: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
Új hidegvizes kút gépészeti munkái
Q=30 m3/h, H= 40 m, kapacitással rendelkező búvárszivattyú biztosítása, szakszervízben történő
kábeltodással, 45 m hosszú betápvezetékkel: 1 egység
Szivattyú leépítése üzemi vízszintt alá, 3 1/2" olajipari termelőcsővel vagy azzal egyenértékű csővel,
emelőgéppel együtt, egyedi gyártású kútfej és szivattyú átmenettel: 40 m
MSZ 22116:2002 szabványszerinti szerelvénysor kiépítése DN 80-as dimenzióban, szárnykerekes, impulzus
jeladóval szerelt, vízmennyiségmérővel és szerelvényekkel komplettem, felszín felett kialakítva.
Kút gyűrűstér szellőzőcső csatlakoztatása a kút technikai csőrakatára és kialakítása: 1 klt
Kútfejszerelvénysor alaplemez kialakítása, védőcsövek elhelyezésével 2 soron vasalva 20 cm vastagságban
3,5 x 2,5 m méretben, földmunkával és 10 cm tömörített zúzalékkal együtt: 1 egység
Kúfejszekrény kialakítása, és telepítése, hőszigetelt kivitelben, UV stabil anyagminőségben: 1 db
Erős és gyengeáramú vezérlőszekrény kialakítása és telepítése a következő feladatok elvégzésére:
- Kútszivattyú védelmek ellátása
- Kútszivattyú működtetése és hajtásszabályzás az változó mennyiségi igények kielégítésére továbbá a
lassú indítás és leállítási módok érdekében
A vezérlőszekrénynek tartalmaznia kell programozható logikai egységet, és vezérlőszoftvert mely a
meghatározott vezérlési igényekre programozott és egyéb rendszerbe integrálható: 1 egység
Meglévő hidegvizes kút megszüntetése
Előkészítés:
Munkaterület előkészítése: 1 db
Előkészítés:
Felvonulás felszerelés: 1 db
Kút megszüntetése:
Talptisztítás: 1 alkalom
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Kút megszüntetése:
Pangó víz kitermelése (kúttérfogat 3x): 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Homokos kavics feltöltés 188-141,7 m között: 46,3 m
Kút megszüntetése:
Cementtej kihelyezése 141,7-0 m között: 141,7 m
Befejező munkálatok:
Leszerelés, levonulás: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Tereprendezés: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
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: Strand - Hidegvizes kút melléfúrásos felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Teleki út 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új hidegvizes kút létesítése
Felvonulás:
Felvonuláshoz szükséges terület kialakítása, kútfúróberendezés és a hozzá tartozó részegységek
felvonulása, a szállítás alatti rezsiköltséggel, lakókonténerek elhelyezésével: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 1 db
Fúrás előkészítés:
Kútfúró berendezés felszerelése: 20 m3
Fúrás:
Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 17 1/2"-al 0-24 m között: 24 m
Csövezés:
Acél iránycsőrakat beépítése, Ø 355/345 mm acélcsővel 0-24 m között: 24 m
Cementezés:
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Cementezés méterdíja: 24 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary keresőfúrás Ø 8 1/2" -al 24-195 m között: 171 m
Műszeres munkák:
Geofizikai mérés, kiértékelés: 1 db
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítőfúrás Ø 12 1/4" -al 24-130 m között: 106 m
Csövezés:
1. termelő csőrakat beépítése Ø 9 5/8" olajipari béléscsővel 0-130 m között: 130 m
Cementezés:
Palástcemenetezés méterdíja 9 5/8": 130 m
Fúrás:
Jobb öblítéses rotary bővítő fúrás Ø 320 mm 130-195 m között: 65 m
Csövezés, szűrőzés:
1. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 90 m
Csövezés, szűrőzés:
2. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 5 1/2" olajipari béléscsővel 80-195 m között: 25 m
Csövezés, szűrőzés:
Szűrőrakat kavicsolása 80-195 m: 115 m
Kútkiképzés:
Pakkeres szűrőváztisztítás: 25 m
Kútkiképzés:
Kompresszor termeltetés: 48 óra
Kútkiképzés:
Búvárszivattyús termeltetés, vízlépcső beállítás: 72 óra
Műszeres munkák:
Kútvizsgálati mérés MSZ22116/2002 szabvány alapján, kiértékelés: 1 db
Műszeres munkák
Vízkémiai- és gázanalitikai vizsgálatok: 1 db
Befejező munkálatok:
Kút ideiglenes lezárása: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Levonulás: 1 db
Befejező munkálatok:
Vízföldtani napló elkészítése: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
Új hidegvizes kút gépészeti munkái
Q=30 m3/h, H= 40 m, kapacitással rendelkező búvárszivattyú biztosítása, szakszervízben történő
kábeltodással, 45 m hosszú betápvezetékkel: 1 egység
Szivattyú leépítése üzemi vízszintt alá, 3 1/2" olajipari termelőcsővel vagy azzal egyenértékű csővel,
emelőgéppel együtt, egyedi gyártású kútfej és szivattyú átmenettel: 40 m
MSZ 22116:2002 szabványszerinti szerelvénysor kiépítése DN 80-as dimenzióban, szárnykerekes, impulzus
jeladóval szerelt, vízmennyiségmérővel és szerelvényekkel komplettem, felszín felett kialakítva.
Kút gyűrűstér szellőzőcső csatlakoztatása a kút technikai csőrakatára és kialakítása: 1 klt
Kútfejszerelvénysor alaplemez kialakítása, védőcsövek elhelyezésével 2 soron vasalva 20 cm vastagságban
3,5 x 2,5 m méretben, földmunkával és 10 cm tömörített zúzalékkal együtt: 1 egység
Kúfejszekrény kialakítása, és telepítése, hőszigetelt kivitelben, UV stabil anyagminőségben: 1 db
Erős és gyengeáramú vezérlőszekrény kialakítása és telepítése a következő feladatok elvégzésére:
- Kútszivattyú védelmek ellátása
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- Kútszivattyú működtetése és hajtásszabályzás az változó mennyiségi igények kielégítésére továbbá a
lassú indítás és leállítási módok érdekében
A vezérlőszekrénynek tartalmaznia kell programozható logikai egységet, és vezérlőszoftvert mely a
meghatározott vezérlési igényekre programozott és egyéb rendszerbe integrálható: 1 egység
Meglévő hidegvizes kút megszüntetése
Előkészítés:
Munkaterület előkészítése: 1 db
Előkészítés:
Felvonulás felszerelés: 1 db
Kút megszüntetése:
Talptisztítás: 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Pangó víz kitermelése (kúttérfogat 3x): 1 alkalom
Kút megszüntetése:
Homokos kavics feltöltés 188-141,7 m között: 46,3 m
Kút megszüntetése:
Cementtej kihelyezése 141,7-0 m között: 141,7 m
Befejező munkálatok:
Leszerelés, levonulás: 1 alkalom
Befejező munkálatok:
Tereprendezés: 1 db
Befejező munkálatok:
Záródokumentáció elkészítése: 1 db
(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 ajánlattevő által elvégzett munkákra vállalt többlet jótállás időtartam az előírt
kötelező 24 hónaphoz képest (min. 0 hónap – max. 16 hónap) 20
2 A tárgyi beruházás esetében min. 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása
min. 100 munkaórában (IGEN/NEM) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Strand - Hidegvizes kút melléfúrásos felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Az ajánlatkérő a megfelelő verseny biztosítása érdekében az eljárást megindító felhívásban előírta (V.2.9.
pont), hogy a közbeszerzésekről szóló 2013. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot alkalmazza, ennek alapján amennyiben az eljárás során nem érkezik legalább 2 db
ajánlat, akkor az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.
Tekintettel arra, hogy az eljárásra csak egyetlen ajánlat érkezett, ezért a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilvánítja és új eljárást indít.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 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:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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774

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: Madricon Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24124223206
Postai cím: Rákóczi Telep 60
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24124223206
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:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
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:
2022/11/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Héhalom Község Önkormányzata (25609/2022)
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: Héhalom Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15453703212
Postai cím: Petőfi Út 1
Város: Héhalom
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos József
Telefon: +36 32482045
E-mail: hivatal@hehalom.hu
Fax: +36 32482045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hehalom.hu/index.php/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:
Héhalom óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001170582022
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 Héhalom, Petőfi u. 77., 403. hrsz. ingatlanon meglévő óvoda épület bővítése és felújítása.
Bővítés és átépítés utáni tervezett óvodai helyiségek: 326,42 m2
Bővítés utáni tervezett bölcsődei helyiségek: 16,22 m2
Az intézmény fejlesztése több ponton történik. A Petőfi utca felé eső terület részen a jelenlegi avult
műszaki állapotú épületrészek terhére (elbontásuk után) új, a két csoportszobát és kiegészítő helyiségeit
befogadó bővítés készül. Ebben a bővítésben kerül kialakításra az óvoda új főbejárata. A meglévő óvodai
terek belső átalakításával tervezett új
iroda, ill. dolgozói szociális blokk. A belső átalakítás a konyhaüzemet nem érinti. Új gazdasági
bejárat és szociális blokk kerül kialakításra. A meglévő épület egy új önálló megközelítésű egy csoportos
mini bölcsődei szárnnyal bővül, mely belső közlekedőjén keresztül kapcsolódik az óvoda és bölcsőde
együttes intézményi hátterét biztosító igazgatási, kiszolgáló és konyhai helyiségeihez. A teljes épület
új összetett lapos és magastetőt kap az egységes tömegalakítás érdekében, ill. energetikai szempontok
szerint utólagos fal és födém szigetelést.
Déli, dél-nyugati tájolású játszókert kialakítását van tervezve az ingatlan hátsó és oldalsó részében
meglévő és új
játszószerek elhelyezésével az óvodai és bölcsődei elkülönülésnek megfelelően. Rugós gyermekjáték,
homokozó, bicikli út kerül kialakításra.
Az épület hagyományos épületszerkezetekből tervezett, korszerű, energiatakarékos installációs
rendszerekkel (felületfűtés, napelemes villamos energiatermelés). A kerti eszközök tárolására kölön kerti
tároló épül.
A meglévő óvoda eredetileg nem erre a funkcióra készült, többször átalakított épület. Az intézmény
karakteresen két részre osztódik: a jelenleg 1 csoporttal működő óvodára és a más önkormányzati
intézményeket is kiszolgáló főzőkonyhára.
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Az óvoda két foglalkoztató helyéggel rendelkezik, de egyik sem éri el a jogszabályokban előírt minimális
méretet. A csoportszobához tartozó öltöző, tulajdonképpen a folyosó, ill. a gyermek mosdóval egy
blokkban van elhelyezve az egyetlen felnőtt wc.
A konyha kis területen helyezkedik el, ahol a technológia folyamatok kielégítő betartása csak időbeli
eltolással biztosítható.
Összességében az épület avult műszaki állapotú, a benne működő intézmény feladatellátásához
hiányoznak a megfelelő mennyiségű és minőségű építészeti terek.
Az ingatlan beépítetlen részeiből a Petőfi u. felé eső kertben alakították ki a játszókertet szabványos fa
játszó szerekkel, ill. játszó házakkal.
Tervezett új anyagok és szerkezetek:
A határoló és teherhordó falak alatt vasbeton sáv és gerendarács alapozás, a pillérek alatt pont alap készül
vb. talp koszorúval.
A talajon fekvő padlóknál és a falak alatt 1 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés készül, teljes felületen
ragasztva. A földszinti teherhordó és külső határoló falazat vázkerámia falazó blokkból tervezett 30,0 cmes vastagságban. A lábazati falak zsalukő elemekből készülnek, cement habarcsba falazva az előírt beton
kitöltéssel és kétirányú vasalással. A válaszfalak 10,0 cm vtg. falazott vázkerámia (10 n+f) szerkezetek.
A helyiségek felett előregyártott vb. födém készül (E+EB 60/19 födémrendszer felbetonozással) A
falazott szerkezetekben az áthidalók előregyártottak, vagy helyszíni monolit vb. szerkezetek a kiszolgáló
épületben. Az épület felett összetett rendszerű magastetők épülnek. A szerkezetet 15x15 cm-es talptaréjszelemenek és 10x15
cm-es szarufák alkotják a fogópárok 5/15 cm-esek. A magas tetős részeken cserépfedés (, vörös), az
előtetőkön és kiegészítő
bádogos szerkezetekkel antracit (RAL 7016) színben. A külső nyílászárók 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű
műanyag szerkezetek.
Belső nyílászárók tipus fa v. műanyag szerkezetek. Belső felületek: Vakolt falak glettelve, festve, mosható
színes festékkel. A vizeshelyiségekben, (mosdó, WC, tak. szer) 2,10 m magasságig csempe burkolat készül.
Külső felületek: Színezett hőszigetelő homlokzatvakolat készül a falszerkezeteken.
Hideg burkolatok: Gres lapburkolat készül az alaprajzon jelölt helyiségekben, vizes helyiségekben
csúszásmentes kerámia burkolat. A teraszon és külső terekben térkő burkolat készül.
A huzamos tartózkodású helyiségekben félmeleg padló készül linóleum burkolattal. Bontható kazettás
ásványgyapot és monolit gipszkarton álmennyezetek készülnek az elvárt igénybevételektől függően a
egyes helyiségekben.
Hőszigetelés: A tetősík alatt, záró födém felett 25,0-30,0 cm vtg. A vb. koszorú előtt 5,0 cm kiegészítő
hőszigetelő lemez. A homlokzati falakon 15,0 cm vtg. vakolható szálas ,vagy Eps hőszigetelés tervezett.
Lábazaton 15,0 cm xps hőszigetelő lemez. Földszinti padozat alatt 10+5 cm xps lépésálló lemez.
Valamennyi térkő burkolat az alábbi rétegfelépítéssel készül:
- 20 cm vtg. kőzúzalék tömörítve
- 20 cm vtg Ckt-4 alapréteg tömörítve
- ágyazó homok
- 8 cm vtg fagyálló térkő burk.
A helyszínrajzi elrendezésnek megfelelően kerül telepítésre a kerti játszószerek, padok és hulladékgyűjtők.
A helyszínrajzi ábrázolásnak megfelelően kerülnek kialakításra az intézmény körüli kerítések és bejárati
kapuk. Lábazatos kialakításúak acél+fa anyagú kerítés mezőkkel.
Az épület előtt, közvetlen bejárata mellett a mozgáskorlátozottak számára egy párhuzamos beállású
akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A parkoló csúszás- és fagyásmentes, aszfaltot kap.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációban Héhalom, Petőfi út 79. házszám szerepel megvalósítási
helyszínként. A tervezést követően történő területrendezés történt a Petőfi út 79-es házszám 77-as számra
módosult. Így a megvalósítási helyszín Héhalom, Petőfi út 77. (403. hrsz.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 243738074 (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: Óvoda-Bölcsőde felújítása, bővítése
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: HU313 A teljesítés helye: 3041 Héhalom, Petőfi út 77. (Hrsz.: 403)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti munkák (energetikai felújítás):
- 1 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású
bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló
üvegezett bejárati ajtó, H01 jelű műanyag ajtó, uw<0,6-0,8W/m2K, mérete: 210x 210 cm
- 100 m2 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új
vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen beltéri
falfesték matt fehér
-315 m2 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint
kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS
hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon H80 homlokzati
hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm
Fűtésszerelés (energetika):
- 6 db Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1200
mm, fűtőteljesítmény: 2056 W
Gázszerelés (energetika):
1 db Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra,
kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán,
nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől
függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 26 kW (50/30°C)
Víz- csatorna szerelés:
- 12 db Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes
kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 15 90°-os könyök, 20, KMU420
Külső munkák:
- 255 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy
kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű
idomkővel tégla 10x20x8 cm, szürke
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- 264 db Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, kötő
vagy rögzítő elemek elhelyezése táblarögzítő ST20 zártszelvény 60x40 mm-es oszlophoz (általános igény:
3 db/oszlop),
- 2 db Kerti építmények elhelyezése, Kerti játéktároló fából, faház 180x200x222CM
Építészeti munkák:
- 349,5 m2 Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20
szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban
- 450,6 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes
elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10mc) falazó, cementes mészhabarcs
- 548,3 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m³/m²
bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
- 835,7 m2 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új
vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen beltéri
falfesték matt fehér,
- 334,8 m2 Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy
extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), két rétegben, expandált
polisztirolhab hőszigetelő lemezzel EPS-100 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez
1000x500x150 mm
Tartószerkezeti munkák:
- 253,1 m2 Előregyártott béléstestek elhelyezése, kiselemes "kézi" födémekbe, duplán kiosztott vasbeton
gerendák közé, 15 kg/db tömeg felett, jellemzően beton, EB típusú béléstest beton födémbéléstest, EB
60/19/25 cm, 5,33 db/m²,
Csapadékvíz elvezetés bölcsőde:
- 38 m Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok
nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PVC csatornacső,
D = 250 mm, DN 250/3 m,
Bölcsőde fűtésszerelés:
- 14 db Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN
15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású
szelep, sarok kivitel, (F) 3/4" KM, RA-N 1/2" kvs=0,04-0,73,
Bölcsőde gázszerelés:
1 db Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra,
kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig s 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán,
nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség levegőjétől
függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 26 kW (50/30°C)
Bölcsőde szellőző:
- 3 db Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, falba
építhető kivitelben, lemezes hőcserélővel VLR 70 L Trend EU hővisszanyeréssel működő decentralizált
szellőztető berendezés, légtömegáram: 20-70m³/h.
Víz-csatorna bölcsőde
- 15 db Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)
csempeszelep piros, 1/2",
Villanyszerelés:
- 1 klt Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása,
tervezéssel, cseréptetőre telepítve kompletten, háromfázisú napelemes rendszer, 10,0 kWp. (Rendszer
tervezését, engedélyezését a nyertes kivitelező végzi!)
A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiír
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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 2. Az M/2.1. pontjában teljesítésbe bevont szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
2 3. Az M/2.2. pontjában teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai
gyakorlata (0-36 hónap) 10
3 4. Jótállás időtartama (min. 36 hónap max. 60 hónap egész hónapban megadva) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005
II.2.9) További információ:
1. A II.2.12) pont folytatása: TOP-1.4.1-16-NG1-2017-000025
2 .A Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez
bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között - a b)
pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott
szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja. Kbt. 71.§ (9a) bekezdése szerint ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta
egy ajánlati elem
legkedvezőbb szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de
megállapítható, hogy az ajánlati
elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható
érvénytelenné és a (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
3. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16942 / 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: Óvoda-Bölcsőde felújítása, bővítése
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: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S17 PANDAY Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26202381212
Postai cím: Táncsics Utca 9.
Város: Bér
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3045
Ország: Magyarország
E-mail: ferenc@ferencbanfi.com
Telefon: +36 202150709
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26202381212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145084333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 243738074
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
építészet, felelős műszaki vezetés gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28763291242
Postai cím: Dohány Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28763291242
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12000980213
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213
Hivatalos név: Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12851731242
Postai cím: Akácfa Utca 20. 1. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12851731242
Hivatalos név: Füzeséri Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28773276213
Postai cím: Alkotmány utca 55/A.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28773276213
Hivatalos név: S17 PANDAY Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26202381212
Postai cím: Táncsics Utca 9.
Város: Bér
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3045
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26202381212
Hivatalos név: Toldi Csaba e.v.
Nemzeti azonosítószám: 49222012232
Postai cím: Szabadság Út 171
Város: Szurdokpüspöki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49222012232
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:
2022/11/23 (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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HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zártkörűen (25259/2022)
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: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25427385241
Postai cím: Kálmán Imre Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Anita
Telefon: +36 705040517
E-mail: anita.szigeti@humda.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://humda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://humda.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: 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb sporttevékenység
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:
Eszköz specifikáció és műszaki átvétel
Hivatkozási szám: EKR001437902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

786

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekthez szükséges
eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása, a specifikáció alapján lefolytatandó, a
gépjárművek, valamint töltőállomások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok) során szakmai
rendelkezésre állás, valamint a szállító teljesítését követően a műszaki átadás-átvétel teljeskörű
lefolytatása.
A műszaki szakértő feladata a kialakítandó töltőállomások tervezése és a beszerzendő eszközök (töltők
és járművek) specifikációja, az eszköz közbeszerzéshez szükséges műszaki tartalom összeállítása.
Ehhez figyelembe veendő a pályáztatás útján kiválasztott Végső Kedvezményezetteknél rendelkezésre
álló infrastruktúra. A szakértő feladata továbbá a közbeszerzés alapján kialakított töltőállomások és a
beszerzett eszközök (9 darab jármű + opcionálisan 2 darab jármű) megfelelőségének leszállításkori,
teljesítéskori ellenőrzése, a műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatása. A műszaki szakértő szükség
szerinti feladata továbbá a teljesítéssel érintett kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásokban a műszaki
szakmai rendelkezésre állás, ajánlatkérői oldalon való szakmai együttműködés.
A feladat elvégzése a tárgyi közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötését követően azonnal
megkezdhető, míg a feladat a kialakított töltőállomások és a beszerzett eszközök megfelelőségének
leszállításkori, átadáskori ellenőrzését, a műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatását követően zárul.
Részletes műszaki előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12790000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: 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: Eszköz specifikáció és műszaki átvétel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Megrendelő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekthez szükséges
eszközbeszerzések műszaki specifikációjának összeállítása, a specifikáció alapján lefolytatandó, a
gépjárművek, valamint töltőállomások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok) során szakmai
rendelkezésre állás, valamint a szállító teljesítését követően a műszaki átadás-átvétel teljeskörű
lefolytatása.
A műszaki szakértő feladata a kialakítandó töltőállomások tervezése és a beszerzendő eszközök (töltők
és járművek) specifikációja, az eszköz közbeszerzéshez szükséges műszaki tartalom összeállítása. A
pályáztatás útján kiválasztott Végső Kedvezményezetteknél (három helyszín) helyszínenként 3 különböző
össztömegű jármű (3 különböző össztömegű jármű, azaz 3 darab különböző jármű műszaki specifikáció
összeállítása) műszaki specifikációját és a hozzájuk kapcsolódó töltő infrastruktúrát határozza meg.
Ehhez figyelembe veendő a pályáztatás útján kiválasztott Végső Kedvezményezetteknél rendelkezésre
álló infrastruktúra. A szakértő feladata továbbá a közbeszerzés alapján kialakított töltőállomások és a
beszerzett eszközök (9 darab jármű + opcionálisan 2 darab jármű) megfelelőségének leszállításkori,
teljesítéskori ellenőrzése, a műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatása. A feladat elvégzése a tárgyi
közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötését követően azonnal megkezdhető, míg a feladat
a kialakított töltőállomások és a beszerzett eszközök megfelelőségének leszállításkori, átadáskori
ellenőrzését, a műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatását követően zárul.
Ennek körében a műszaki szakértő feladata az Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt elnevezésű
projekttel érintett elektromos hulladékgyűjtőjárművek, valamint töltési lehetőségek összegyűjtése és
rendszerezése. Az adott projektekre jellemző üzemeltetési körülmények meghatározása. Ezek ismeretében
esetlegesen javaslattétel új műszaki megoldásokra. Ezen új megoldások integrálása a fent említett
rendszerezésbe.
A jármű fajták meghatározása nyomán tételenként olyan táblázatos, egyértelmű műszaki
követelményrendszer elkészítése, mely alkalmas közbeszerzési eljárások keretében a legideálisabb
termékek és beszállítók kiválasztására. A követelmény-rendszernek igazodnia kell a már működő
hulladékgazdálkodási rendszerek sajátosságaihoz. Ezek alatt például a domborzati és útviszonyok, a
település szerkezetek, a már meglévő eszközállományt, az eszközparkot kiszolgáló infrastruktúra, a gyűjtés
rendszere (szelektív, házhoz menő, zsákos, közösségi gyűjtő konténeres stb.), a már használatban lévő
gyűjtő edények és konténerek kialakítása, az érvényes szabványok és egyéb előírások és a hulladék
feldolgozó és kezelő létesítmények értendők.
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A követelményrendszernek olyannak kell lennie, hogy a megfelelő műszaki jellemzők mellett biztosítsa
a versenysemlegességet, ugyanakkor garantálja az üzemeltetők számára legelőnyösebb műszaki
megoldások megajánlását. Egyértelmű, jól definiált, egymástól szignifikánsan elkülönülő, átfedések nélküli
kategóriákat hozzon létre. Garantálja a környezeti és gazdasági fenntarthatóság elveinek a teljesülését.
Ár-érték arányát tekintve olyan műszaki megoldásokat írjon elő, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló
források hatékony felhasználását.
Nyertes ajánlattevő teljesítésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban
műszaki leírásként funkcionáljon, akként kiadásra kerüljön, abban egyenértékűségi paraméterek is
meghatározásra kerüljenek.
Az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok) során alkalmazásra kerülő értékelési és
alkalmassági szempontrendszer kidolgozása, arra való javaslattétel is nyertes ajánlattevő feladatai közé
tartozik.
Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a feladatát képezi továbbá a potenciális gyártók, beszállítók,
forgalmazók, stb. felkutatása, akiknek a termékei megfelelhetnek a meghatározott műszaki követelmény
rendszernek. Ezen potenciális, gyártók, beszállítók, forgalmazók közül nyertes ajánlattevőként szerződő
fél feladatát képezi egy reprezentatív minta kialakítása szakmai szempontok alapján javaslatot tegyen a
projektelemek bekerülési költség szintjének a meghatározásához.
Ajánlattevő szükség szerinti feladata továbbá a teljesítéssel érintett kiírásra kerülő közbeszerzési
eljárás(ok)ban az esetlegesen felmerülő, műszaki jellegű tisztázó kérdések megválaszolása megfelelő
szakmai alátámasztással. Az esetlegesen megindításra kerülő előzetes vitarendezési eljárásokban a kiíró
műszaki támogatása, válaszok megfogalmazása a kiíró érdekeinek védelmében. Az ajánlat értékelések
a közbeszerzési eljárások eredményének kihirdetéséig – jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás során
- műszaki szakmai rendelkezésre állás biztosítása és felmerülő jelen szerződés tárgya szerinti feladatok
ellátása.
Feladat továbbá a teljesítésként leszállított eszközök műszaki átvétele, ellenőrzési feladatok ellátása, a
műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatása.
Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvétel teljeskörű lefolytatása alatt az alábbiakat érti: A közbeszerzési
eljárás(ok) eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek) alapján kialakított töltőállomások és a
beszerzett eszközök megfelelőségének leszállításkori, teljesítéskori ellenőrzése.
Részletes műszaki leírását a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.2.) pontja szerinti személyi állomány alkalmassági feltételt
meghaladó szakmai többlettapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Opcióval növelt mindösszesen nettó ajánlati ár(Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kbt. 58. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározásra került az opcionális mennyiség.
Ajánlatkérő a meghatározott alapmennyiség szerinti feladat megrendelésére vállal kötelezettséget, de
fenntartja magának a jogot a fent megjelölt opció szerinti mennyiségű feladat további megrendelésére
[a közbeszerzési eljárás(ok) eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek) alapján kialakított
töltőállomások és a beszerzésre kerülő 9 db jármű mint alapmennyiségen túl opcionálisan maximum
+ 2 darab jármű megfelelőségének leszállításkori, teljesítéskori ellenőrzésére, a műszaki átadás-átvétel
teljeskörű lefolytatására], egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, a szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő
jogosult az opcionális mennyiséget egyszerre vagy több részletben, akár külön darabonként is
megrendelni. Ajánlattevő az opcióval érintett feladatok teljesítésére az alapmennyiség tekintetében
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irányadó szerződéses feltételekkel köteles. A meghatározott opciós mennyiségből történő lehívásra
Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult, mely nyilatkozat tartalmazza a hivatkozást a jelen
szerződésre, valamint az előzményi közbeszerzési eljárásra, továbbá a kifejezett utalást arra vonatkozóan,
hogy a szerződésben foglalt opciós jogával élni kíván. Az opcionális mennyiség fix maximális mennyiség.
Opciós lehívás esetén a teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiség esetében meghatározott
teljesítési időtartammal azzal, hogy előteljesítés ez esetben is megengedett.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ A II.2.7. pontban szereplő teljesítési határidő tekintetében:
1.1.) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelölt teljesítési időn belül kötbérterhes részhatáridő:
a műszaki specifikációk Megrendelőnek való átadása jóváhagyásra: szerződés hatályba lépését követő 45
naptári nap. A leszállított egyes eszközök műszaki megfelelőségének vizsgálata: 30 naptári nap.
1.2.) Figyelemmel különösen arra, hogy a szerződés időbeli hatálya az Elektromos Hulladékszállító
Mintaprojekt jelen szerződés szerinti feladatokkal érintett szállítási szerződés(ei)hez is igazodik, mely
közbeszerzési eljárás(ok), annak eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek) teljesítési ideje adott
esetben elhúzódhat, mely azonban a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek csak a rendelkezésre állási
idejét érinti, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára is hivatkozással a szerződés időtartama (26 hónap)
minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül meghosszabbodik abban az esetben, ha a
jelen szerződés szerinti feladattal érintett projektelem megvalósulása a jelölt időtartamot meghaladó
időpontra módosul, és ennek következtében a jelen szerződés szerinti támogatott tevékenység
időtartamának végső dátuma ezen időtartamot meghaladó időpontra módosul. Ezen változás tehát külön
szerződésmódosítást nem igényel, és ezen határidő módosulás tekintetében a Vállalkozó a vállalkozói
díjon felül további díjazásra nem jogosult. Minden egyéb esetben a Felek a Kbt. előírásainak megfelelően
járnak el. Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy a jelen eljárás megindításának időpontjában a vonatkozó
eszközök szállítási határideje a támogatási szerződés mérföldköve alapján: 2024.12.31. napja.
1.3.) Részl.: a Közbeszerzési dokumentumok Szerződéstervezet fejezetében.
2./ A II.2.5. pontban rögzített 2. értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy
maximum 15 db gépjármű megajánlását teszi lehetővé, az ennél nagyobb darabszámokat nem veszi
figyelembe a pontkiosztás során, azokért többletpont nem jár.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20422 / 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: Eszköz specifikáció és műszaki átvétel
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: 2022/11/16 (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: "A-Z Consulting" Tervező, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12951965242
Postai cím: Ráskay Lea Utca 77
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: azconsultingkft.bp@gmail.com
Telefon: +36 309516963
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951965242
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: 12790000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Forus Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23519932241
Postai cím: Szilas patak sor 42/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23519932241
Hivatalos név: "A-Z Consulting" Tervező, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12951965242
Postai cím: Ráskay Lea Utca 77
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951965242
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:
2022/11/23 (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
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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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Kövegy Község Önkormányzata (25522/2022)
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: Kövegy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15357205206
Postai cím: Kossuth L. Utca 29
Város: Kövegy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6912
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Telefon: +36 62523820
E-mail: pmhiv@kovegy.hu
Fax: +36 62523821
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovegy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001114302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

795

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 Kövegy belterületén, több utcát érintve, a kapcsolódó vízjogi
engedélyes tervek, vízjogi engedély és kiviteli tervek alapján 2030,1 m hosszúságban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64405642 (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: Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

Fő tárgy:
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45232450-1

További tárgyak:
45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kövegy település belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése Kövegy belterületén, több utcát érintve, a kapcsolódó vízjogi
engedélyes tervek, vízjogi engedély és kiviteli tervek alapján 2030,1 m hosszúságban.
A részletes műszaki elvárásokat a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2. pont tekintetében megnevezett szakember
vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 40 hónap)
20
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (min. 0- max. 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00033
II.2.9) További információ:
Finanszírozás formája: utófinanszírozott
A támogatási intenzitás: 100%-ban Uniós támogatás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15938 / 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: Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
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: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 10483839206
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
E-mail: harmathestarsai@gmail.com
Telefon: +36 302519199
Internetcím(ek): (URL) https://harmathestarsaikft.hu/
Fax: +36 62259249
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70094237
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64405642
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Vízép Holding Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13818759206
Postai cím: Sport Utca 2.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818759206
Hivatalos név: P+P Gép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26676355206
Postai cím: Tanya 962.
Város: Domaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6781
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26676355206
Hivatalos név: HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 10483839206
Postai cím: Majsai Út 2
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483839206
Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11392486206
Postai cím: Kastélykert Utca 171
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486206
Hivatalos név: Dél- Konstruktív Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14304857206
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14304857206
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656436206
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

799

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

800

Hivatalos név: BELO-ÉP 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27319741206
Postai cím: Róka Utca 46
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27319741206
Hivatalos név: Víz és Vidék Építő, Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26209106206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 17.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209106206
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:
2022/11/22 (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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Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft (25303/2022)
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: 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): www.kozpark.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozpark.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Útépítési és kapcsolódó munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001273012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat közigazgatási határán belül a XIX. kerület
kezelésében, üzemeltetésében lévő utak, járdák, sétányok és parkok felületével összefüggő útépítési,
kátyúzási és a hozzá kapcsolódó zöldterület karbantartási munkák elvégzése keretszerződés alapján.
kerületi kezelésű utak: 750 000 m2
kerületi kezelésű járdák: 401 000 m2
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák, illetve a tételes költségvetés határozza meg pontosan.
Felhívás V.6. pontjának folytatása:
14) Az ajánlatban előforduló devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás megjelenése
napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni, referenciák
esetén a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.
15) 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.
16) 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.
17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában előírt eredménytelenségi okot a
jelen eljárás során.
18) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 114.§(6)bek, szerint.
19) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
20) 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 módszerek: a
közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.
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21) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-nak
megfelelően biztosítja.
22) Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikus úton történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlat csak elektronikus úton, az EKR-en keresztül
nyújtható be. Elektronikus bontás a 424/2017.(XII.19.)Kr.15.§-ban előírtak és Kbt. 68.§ szerint történik. A
424/2017.Kr. 15.§ (2) bek. alapján ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően 2
órával később kezdi meg. Elektronikus ajánlatok Kbt. 68.§ (4)-(5) bek. szerinti adatokat EKR elektronikusan
közzéteszi.
23) Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2015. évi CXLIII. tv. és
végrehajtási rendeletek előírásai alapján kell eljárni.
24) Irányadó idő: A teljes felhívásban, az eljárás során órában megadott összes határidő közép-európai
helyi idő szerint értendő. (CET).
25) Ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvéd-i., szoc., és munkajogi követelményeknek, amelyeket
jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, ill. a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét, elérhetőségét, amelyektől
ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.)
26) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bek. foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozást csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben beleértendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell. Ajánlatkérő az
egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való
megfelelést vizsgálja.
27) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2)
bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
28) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Emődi Katalin (00462)
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: Útépítési és kapcsolódó munkák elvégzése
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat közigazgatási
területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat közigazgatási határán belül a XIX. kerület
kezelésében, üzemeltetésében lévő utak, járdák, sétányok és parkok felületével összefüggő útépítési,
kátyúzási és a hozzá kapcsolódó zöldterület karbantartási munkák elvégzése keretszerződés alapján.
kerületi kezelésű utak: 750 000 m2
kerületi kezelésű járdák: 401 000 m2
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák, illetve a tételes költségvetés határozza meg pontosan.
(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. Épített elemekre vonatkozó jótállási idő (min. 12 hónap; max. 60 hónap)
(hónapok számában megadva) 15
2 3. Felvonulási idő (min. 1 munkanap; max 15 munkanap a munkaterület átadástól számítva)
(munkanapok számában megadva)) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
ÁR kritérium meghatározása: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) (mely megajánlás képzett érték).
Összesített nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok között megadott egységárgyűjtemény
(költségvetés) beárazásával kell megadni. Annak összesen sorát kell beírni a Felolvasólapon az "Összesített
nettó ajánlati ár" sorban.
Ártartási kötelezettség: az ajánlatban megajánlott árakat a szerződés teljes időtartama alatt, azaz a
szerződésszerű teljesítésig tartani
kell (teljes ártartás).
2. értékelési részszempont: Épített elem alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: az 1997. évi LXVIII. törvény I.
fejezet 2. § 8. pontjában megfogalmazott építmény, illetve ennek tartozéka.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni bejárásra nem biztosít lehetőséget. A
felhívásban megjelölt kivitelezési helyszínek akadálymentesen, korlátozástól mentesen megtekinthetőek
az érdeklődők részéről. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében megadja a felmerülő
kérdésekre a szükséges információkat, válaszokat a Kbt. szerinti határidők figyelembe vételével.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányú ajánlat” bírálati
szempontját alkalmazza.
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-100.
Pontkiosztás módszere:
- az ellenszolgáltatás esetén: fordított arányosítás;
- a jótállás esetén: egyenes arányosítás.
- a felvonulási idő esetén: fordított arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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: Útépítési és kapcsolódó munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

806

Az eredménytelenség indoka: ● az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség
és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].;
Ajánlatkérő 2022. november 6. napján az EKR rendszeren keresztül felhívást küldött ki valamennyi ajánlattevő
részére, hogy az ajánlati kötöttség 2022. november 10. napján lejár. Felhívta az Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat
további 60 napig tartsák fenn, vagyis 2023. január 9. napjáig.
A Kbt. 70.§ (2) bekezdés alapján az összes Ajánlattevő nyilatkozatot nyújtott be az Ajánlatkérő által
nyilatkozattételre megjelölt határidőben ( 2022. november 9. napján 17:00 óra), hogy ajánlatukat már nem
kívánják továbbá fenntartani az Ajánlatkérő által megadott további 60 napra (2023. január 9.)
Erre tekintettel Ajánlatkérő meghozta határozatát, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (1) bekezdés c) 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
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
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
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13965284213
Postai cím: Stefánia Utca 32.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965284213
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13839129243
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10429549213
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11704430213
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Postai cím: Vróci Út 20.
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11704430213
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:
2022/08/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
1) Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Stefánia u. 32.
Adószám: 13965284-2-13
2) Vianova 87. Közmű és Útépítő Zrt.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129-2-43
3) Szurdokvölgy Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Vróci út 20.
Adószám: 11704430-2-13
4) Puhi Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Adószám: 10429549-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Mezőkövesd Város Önkormányzata (25469/2022)
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: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726470205
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy István
Telefon: +36 49511535
E-mail: strategia@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511561
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezokovesd.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:
Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés 2022-2024
Hivatkozási szám: EKR001479522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

811

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90630000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása érdesítő és szóróanyag biztosításával a
2022/2024. évi téli időszakban a Mezőkövesd Város Önkormányzata kezelésében lévő közutakon a
Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70000000 (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: Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés 2022-2024
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mezőkövesd
A részletes listát a műszaki leírás tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 92,7 km helyi közúton (ebből 84,6 km burkolt,
8,1 km burkolatlan), összesen 345.300m2 felületen, érdesítő és sózóanyag beszerzése, szállítása,
deponálása, kiszórása, továbbá folyamatos rendelkezésre állás biztosítása, érdesítő anyag összegyűjtése és
ártalmatlanítása.
A szolgáltatás során elvégzendő további feladatok:
• Szóróanyag tárolására alkalmas telephelyek (1 db) biztosítása;
• Hóügyeleti diszpécser szolgálati iroda biztosítása.
• Ajánlattevő köteles a szolgáltatási időszakban az esetleges meghibásodásoktól függetlenül az előzetesen
megrendelt jármű darabszámot biztosítani. A meghibásodott jármű/ járművek helyett maximum két órán
belül, külön díjazás nélkül köteles annak pótlásáról gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő a téli üzemeltetés során a síkosság mentesítéssel és a lehullott hóréteg
eltávolításával kapcsolatos feladatokat a november 30. és a követő év március 30. közötti időszakban
végzi. Igény esetén az időszak 30 nappal mind november 30-a előtti, mind március 30-a utáni időszakban
módosítható – Vállalkozó legalább 15 órával hamarabb történő írásbeli előzetes értesítése mellett -,
amennyiben az időjárási körülmények azt indokolttá teszik.
A vállalkozási szerződés egységáras.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.13) További információ
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) II.2.7. A teljesítési határidő kezdő napja tervezett dátum, mely a közbeszerzési eljárás időigényére
tekintettel változhat.
3) A II.2.7) pont részletezése: Időtartama: Igény esetén az időszak 30 nappal mind november 30-a előtti,
mind március 30-a utáni időszakban módosítható, amennyiben az időjárási körülmények azt indokolttá
teszik.
4) Ajánlatkérő a II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Ár szempont” az alábbi
alszempontokból áll:
4.1 Rendelkezésre állási díj (nettó Ft/nap) / Súlyszám: 20
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4.2. Szállítójármű üzemóra díja (nettó Ft/óra)/ Súlyszám: 20
4.3. Tolólapos szórógépkocsi üzemóra díj (nettó Ft/óra)/ Súlyszám: 20
4.4. Rakodógép üzemóra díja (nettó Ft/óra) / Súlyszám: 20
4.5. Útszóró só anyagára (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 10
4.6. Érdesítő anyag díj (KZ 2/4 zúzottkő vagy azzal egyenértékű) (TH 0/4) (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 10
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
21207 / 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: Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés 2022-2024
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/22 (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: SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11842541205
Postai cím: Eper Utca 51.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
E-mail: szilvasitrans@gmail.com
Telefon: +36 301641162
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11842541205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SZILVÁSI TRANS Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11842541205
Postai cím: Eper Utca 51.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11842541205
Hivatalos név: Príma-Út 2004.Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21941490210
Postai cím: Gyöngyösi Út 4
Város: Csány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21941490210
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
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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:
2022/11/22 (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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Nárai Község Önkormányzata (25147/2022)
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: Nárai Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733672118
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 41.
Város: Nárai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9797
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Tamás
Telefon: +36 303697939
E-mail: nemeth.tamas@narai.hu
Fax: +36 94511403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.narai.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés Nárai községben
Hivatkozási szám: EKR001067282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

818

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45247000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csapadékvíz elvezetés Nárai községben a tervdokumentációban részletezettek szerint.
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: Csapadékvíz elvezetés Nárai községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45247000-0

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nárai község közigazgatási területén belül a tervdokumentációban
részletezett ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nárai község közigazgatási területén belül 445,8 fm csapadékvíz elvezető hálózat létesítése a
tervdokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 vagy annál jobb besorolású
motorral üzemelő járművek száma (db - minimum 1, maximum 5 db) 20
2 vállalt jótállás időtartama (hónap – minimum 12, maximum 36 hónap) 10
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: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00012
II.2.9) További információ:
Az egyes bírálati szempontok esetében a pontozás módszere (az adható pontszám: min. 1 pont, max. 100
pont):
- Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve - a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin.
- Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva): egyenes arányosítás elve - a legmagasabb érték a
legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a leghosszabb jótállási időtartamra a maximális pontot (100 pont) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan
számolja ki a pontszámokat: P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin. A bírálati szempont esetében a
12 hónapnál rövidebb időtartamot megajánló ajánlatok érvénytelenek. A 36 hónap vagy annál hosszabb
időtartamot megajánló ajánlatok ugyanazon pontszámot kapják.
- A szerződés teljesítésében közreműködő EURO3 besorolású motorral üzemelő járművek száma (db-ban
megadva): egyenes
arányosítás elve - a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legtöbb járműre a maximális
pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat: P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(PmaxPmin)+Pmin. A bírálati szempont esetében az 5 db-ot vagy annál többet megajánló ajánlatok ugyanazon
pontszámot kapják. A bírálati szempont esetében az 1 db-nál kevesebbet megajánló ajánlatok
érvénytelenek.
A három részszempont pontszámait ezt követően összegezi az ajánlatkérő, így kapja meg a végleges
ajánlatonkénti pontszámokat.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15923 / 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: Csapadékvíz elvezetés Nárai községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2)
bekezdés a) pont].;
Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont alapján
eredménytelennek nyilvánítja. Az eredménytelenség indoka a következő: Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a
szerződés megkötésére képtelenné vált. Az eljárás megindítását követően a közbeszerzési eljárásban a kiadott
tervdokumentáció és a közbeszerzési eljárást megalapozó pályázati projekt műszaki tartalma között olyan, a
közbeszerzési eljárás megindításakor nem észlelt, de a pályázati projekt megvalósítását alapvetően befolyásoló
ellentmondás került napvilágra, mely a pályázati projekt megvalósítását veszélyezteti. E veszély az Ajánlatkérő
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Önkormányzat, illetve a Támogató részére is pénzügyi érdeksérelemmel járhat. Ezt az Önkormányzat nem tudja és
nem is kívánja felvállalni, ebből kifolyólag az Önkormányzat a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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
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:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Németh Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11959506218
Postai cím: Alkotmány Utca 60
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11959506218
Hivatalos név: Inter Mobility Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26179652218
Postai cím: Erdősi Sylvester János Utca 9/b.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26179652218
Hivatalos név: West Machine Építőipari, Gépjavító és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11740157218
Postai cím: Babits Mihály Utca 47
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11740157218
Hivatalos név: VIAVOX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13474081242
Postai cím: Szentmihályi Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13474081242
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

822

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

823

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont]:
Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont
alapján eredménytelennek nyilvánítja. Az eredménytelenség indoka a következő: Az Önkormányzat, mint
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált. Az eljárás megindítását követően a közbeszerzési
eljárásban a kiadott tervdokumentáció és a közbeszerzési eljárást megalapozó pályázati projekt
műszaki tartalma között olyan, a közbeszerzési eljárás megindításakor nem észlelt, de a pályázati
projekt megvalósítását alapvetően befolyásoló ellentmondás került napvilágra, mely a pályázati projekt
megvalósítását veszélyezteti. E veszély az Ajánlatkérő Önkormányzat, illetve a Támogató részére is
pénzügyi érdeksérelemmel járhat. Ezt az Önkormányzat nem tudja és nem is kívánja felvállalni, ebből
kifolyólag az Önkormányzat a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25525/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23376159242
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Szilvia
Telefon: +36 14611320
E-mail: varga.szilvia@nfi.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
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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:
Kazánházak felújítása
Hivatkozási szám: EKR001218482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kazánházainak felújítására vonatkozóan.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő dokumentumokban
foglaltak szerint kell elvégezni.
A kivitelezés főbb paraméterei:
1. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK
1. A megadott berendezések gyártmányai típusai előzetes engedély nélkül nem kiválthatóak. Az
eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni.
2. MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK
1 A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben:
2 Minden olyan rész egységárát, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés eléréséhez szükséges,
az egységárakba bele kell számítani.
3 Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön
költségelve kiírva, ugyanakkor a vállalkozó részére szükséges, azt a vállalkozói egységárnak tartamaznia
kell.
4 Hőszigetelési és egyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak
tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása vállalkozói feladat.
5 Minden az építkezésen a vállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag a vállalkozó
tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági
előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése a vállallkozó felelőssége,
és szerződéses feladatát képezi.
6 A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a megrendelővel a berendezések
kiviteléről (szín, kivitel, stb.).
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7 Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett rendszer kivitelezését elkészíteni
kivitelezési helyenként.
8 Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési
anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a
költségvetetésben.
9 A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötéséhez szükséges szerelési
segédanyagokkal mint járulékos munkák költségével számolnia kell a vállalkozónak.
10 Minden a helyi tűzoltóság mint hatóság által megkövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése a
vállalkozót terheli.
11 Beépíteni kizárólag olyan terméket lehet, amely magyarországi forgalomba helyezési engedéllyel
rendelkezik.
12 Minden szereléshez és kivitelezéshez szükséges állvány, segédszerkezet, gép, szerszám,
emelőberendezés…stb költségét az egységárakba bele kell kalkulálnia vállalkozónak.
13 Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák, kábelek részére födém tűzállóságával megegyező
értékű anyaggal tömíteni kell.
14 Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és az ajánlati ár tartalmazza.
15 Minden csővezetéket a szerelést és hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával feliratozni kell.
16 Az épület szerkezeteken áthaladó minden gépészeti vezeték esetén a szerkezet és a gépészeti vezeték
közötti részt rugalmas anyaggal kell bélelni.
17 A cső tartószerkezeteket minden esetben a kereskedelemben kapható HILTI (vagy egyenértékű)
testhang terjedést gátló gumibetétes kivitelben kell elkészíteni.
18 A kivitelezőnek a kivitelezéshez szükséges szerelési terveket és részletterveket saját magának kell
elkészítenie.
19 A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő
működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei.
20 Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása
21 Megvalósulási tervek készítése a Megrendelő által megkövetelt mennyiségben, minőségben
22 "Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az
egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent!
Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb.
Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések,
tűzgátló tömítések, stb.
Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások,
tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!"
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a
gyártó által előírt kötelező karbantartási feladat gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, javítandó
alkatrészek biztosításával együtt.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és költsége a szállított eszközöknek a teljesítési helyre történő
leszállítása és átadása, beszerelése, beüzemelése, illesztése, műszaki csatlakozások kiépítése,
csatlakoztatások telepítése, beüzemelése, beszabályozása.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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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: Kazánházak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45231220-3

További tárgyak:

45262700-8

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
kazánházainak felújítására vonatkozóan.
Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő dokumentumokban
foglaltak szerint kell elvégezni.
A kivitelezés főbb paraméterei:
1. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK
1. A megadott berendezések gyártmányai típusai előzetes engedély nélkül nem kiválthatóak. Az
eltéréseket a tervezővel és a beruházóval tételesen kell egyeztetni.
2. MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK
1 A megadott egységárakba az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben:
2 Minden olyan rész egységárát, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés eléréséhez szükséges,
az egységárakba bele kell számítani.
3 Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön
költségelve kiírva, ugyanakkor a vállalkozó részére szükséges, azt a vállalkozói egységárnak tartamaznia
kell.
4 Hőszigetelési és egyéb szerelési munkáknál a rögzítőanyagok költségét szintén kell hogy az egységárak
tartalmazzák. A rendszernek és funkciónak megfelelő tartószerkezet kiválasztása vállalkozói feladat.
5 Minden az építkezésen a vállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag a vállalkozó
tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági
előírásoknak megfelelő elszállítása, hulladék kezelése, rendszerezése, értékesítése a vállallkozó felelőssége,
és szerződéses feladatát képezi.
6 A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a megrendelővel a berendezések
kiviteléről (szín, kivitel, stb.).
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7 Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes komplett rendszer kivitelezését elkészíteni
kivitelezési helyenként.
8 Minden berendezés egységelemei minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési
anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendők, még akkor is ha külön nincs részletezve a
költségvetetésben.
9 A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötéséhez szükséges szerelési
segédanyagokkal mint járulékos munkák költségével számolnia kell a vállalkozónak.
10 Minden a helyi tűzoltóság mint hatóság által megkövetelt tűzvédelmi bevonat burkolat kivitelezése a
vállalkozót terheli.
11 Beépíteni kizárólag olyan terméket lehet, amely magyarországi forgalomba helyezési engedéllyel
rendelkezik.
12 Minden szereléshez és kivitelezéshez szükséges állvány, segédszerkezet, gép, szerszám,
emelőberendezés…stb költségét az egységárakba bele kell kalkulálnia vállalkozónak.
13 Fal és födémáttöréseket csövek ill. légcsatornák, kábelek részére födém tűzállóságával megegyező
értékű anyaggal tömíteni kell.
14 Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és az ajánlati ár tartalmazza.
15 Minden csővezetéket a szerelést és hőszigetelést követően öntapadó vízálló matricával feliratozni kell.
16 Az épület szerkezeteken áthaladó minden gépészeti vezeték esetén a szerkezet és a gépészeti vezeték
közötti részt rugalmas anyaggal kell bélelni.
17 A cső tartószerkezeteket minden esetben a kereskedelemben kapható HILTI (vagy egyenértékű)
testhang terjedést gátló gumibetétes kivitelben kell elkészíteni.
18 A kivitelezőnek a kivitelezéshez szükséges szerelési terveket és részletterveket saját magának kell
elkészítenie.
19 A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő
működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei.
20 Gépészeti rendszerek és berendezések beszabályozása, komplett dokumentálása
21 Megvalósulási tervek készítése a Megrendelő által megkövetelt mennyiségben, minőségben
22 "Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az
egyéb szükséges segéd anyagokkat is, hogy a komplett készre szereléshez tartalmazzon mindent!
Pl.: Berendezéseknél: tartók, dűbelek, bilincsek, csatlakozó elemek csatornaoldalon-vízoldalon, stb.
Csöveknél: tartók, csőbilincsek, idomok, kuplungok, hozaganyagok, tömítések, tűzgátló átvezetések,
tűzgátló tömítések, stb.
Csővezetéki szerelvényeknél: ellenkarimák, csavarok, hollandik, menetes végeg v. menetvágások,
tömítések, esetleges tartók, rögzítések, stb. anyagárait tartalmaznia kell!"
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely
egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt többlet jótállás (hónap) (maximum 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft, tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlati ár összege képezi, melyet ajánlattevő nettó forintban,
tartalékkeret nélkül köteles megadni az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetések alapján
figyelemmel a jelen felhívásban foglaltakra is.
A 2. értékelési részszempont tartalmát a többlet jótállás ajánlattevő által vállalt időtartama képezi.
Ajánlattevő a fenti értékelési részszempontra tett megajánlását hónapokban köteles megadni. A Kbt.
77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a 24 hónap vagy a feletti megajánlást ajánlatkérő
a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, illetve a 0 hónapos megajánlást a minimálisan kiosztható
0 ponttal értékeli, amely megajánlás nem eredményezi az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja
szerinti érvénytelenségét.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám (közzétéve: 2020. március 25. napján) számában
megjelent Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató szerinti fordított arányosítás és egyenes arányosítás
módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot. Az így
kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra
kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot
tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai
kerekítés szabályai szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

830

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kazánházak felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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:
2022/11/03 (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
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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:
2022/11/22 (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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Ózdi Szakképzési Centrum (24380/2022)
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: Ózdi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832087205
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 1.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopasz Gábor
Telefon: +36 703888077
E-mail: kozbeszerzes@kopaszgabor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozdiszc.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: Szakképzési Centrum
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:
Gábor Áron Technikum rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR001235892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

834

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építtető, Ózdi Szakképzési Centrum a Gábor Áron Technikum épületeit kívánja korszerűsíteni olyan
módon, hogy az épületek külső homlokzati 228 darab nyílászáróit kicseréli, a külső falakat és záró födémet
hőszigeteli, a vizes blokkokat felújítja, folyosók burkolatát cseréli. Az épület külső falazat 15 cm vastag
kőzetgyapot hőszigetelést, a lábazati fal 15 cm XPS szigetelést kap. A tetőszerkezet 25 cm XPS TOP 30
SF hőszigetelést kap. A vizes blokkok és a folyosó PEI 5 nagy kopásállóságú , R10 csúszásálló kerámia
burkolatot kap. A részletes műszaki leírást a dokumentáció melléklete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196145865 (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: Gábor Áron Technikum rekonstrukciója
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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: Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola
3600 Ózd, Bolyki főút 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építtető, Ózdi Szakképzési Centrum a Gábor Áron Technikum épületeit kívánja korszerűsíteni olyan
módon, hogy az épületek külső homlokzati 228 darab nyílászáróit kicseréli, a külső falakat és záró födémet
hőszigeteli, a vizes blokkokat felújítja, folyosók burkolatát cseréli. Az épület külső falazat 15 cm vastag
kőzetgyapot hőszigetelést, a lábazati fal 15 cm XPS szigetelést kap. A tetőszerkezet 25 cm XPS TOP 30
SF hőszigetelést kap. A vizes blokkok és a folyosó PEI 5 nagy kopásállóságú , R10 csúszásálló kerámia
burkolatot kap. A részletes műszaki leírást a dokumentáció melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő műszaki szakember MV-ÉG vagy egyenértékű
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalata egész
hónapban (0-48 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A fedezetet a "XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
cím, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások alcím 2021. évi előirányzata terhére megvalósuló, a
szakképzésért felelős miniszter által fenntartott, Észak-magyarországi régióban elhelyezkedő szakképzési
centrumok intézményeiben infrastruktúra fejlesztés támogatását célzó programból", valamint ajánlatkérő
saját költségvetéséből áll rendelkezésre.
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)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gábor Áron Technikum rekonstrukciója
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: 2022/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Domaép Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11380272205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 82 11510
Város: Borsodnádasd
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3671
Ország: Magyarország
E-mail: domaep@t-online.hu
Telefon: +36 48470908
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48470908
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11380272205
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: 196145865
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Domaép Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11380272205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 82 11510
Város: Borsodnádasd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3671
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11380272205
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13301655242
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242
Hivatalos név: Beton Holding Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13086747205
Postai cím: Nagyhegy Út 824.
Város: Ládbesenyő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13086747205
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10238983205
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205
Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11580317205
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205

838
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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:
2022/08/17 (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:
2022/11/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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Putnok Város Önkormányzata (25461/2022)
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: Putnok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726157205
Postai cím: Kossuth Út 5
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
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://putnok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés Putnokon
Hivatkozási szám: EKR001251652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése – kivitelezési szerződés
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.
Putnok város északi részén a Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése 1100 m hosszban.
Tervezett mederrendezés mintegy 3500 m3 anyag kitermelésével és kb. 840 m3 visszaépítésével. A
kivitelezés során az alábbi
feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés, zsaluzás és állványozás, irtás, földés sziklamunka, vízépítési
munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség: Bozót- és cserjeirtás: 6050 m2 - Zöldhulladék elszállítás: 100 m3 - Bontás,
törmelékelszállítás: 45 m3 - Bevágás,
munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 3510 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 838 m3 Benövésképes talaj terítése 20
cm vastagságban, füvesítés: 1620 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 4256 m2 Geotextília fektetés:
4700 m2 - Betonlap mederburkolat készítése: 1426 m2 - Beton mederborda építése: 13 db - Kőszórás
készítése: 5 m3.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése,
ideiglenes szerkezetekkel,
szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel, információs tábla kihelyezés,
növényirtás, adott esetben
lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy és egyéb létesítmények védelembe helyezése,
közműnyilatkozatok megújítása. b.)
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Mederrendezési feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási
feladatok elvégzése. d.)
Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
2. rész:
Kivitelezési szerződés - Somos-patak, Fancsalvölgyi-patak, Czenevölgyi-patak rendezése, Vásártér utcai
csapadékvíz elvezető árok
kialakítása.
Somos-patak: Putnok 034/4, 034/5, 041/2, 043/2 helyrajzi számok.
Fancsalvölgyi-patak: Putnok 041/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56, 063 helyrajzi számok.
Czenevölgyi-patak: Putnok 038, 828, 10 helyrajzi számok.
Vásártér utcai árok: Putnok 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80,
1842/36, 1841 helyrajzi
számok.
Putnok város külterületén az alábbi mederrendezések elvégzése: - Somos-patak 1164,5 fm hosszban; Fancsalvölgyi-patak 1786,1
hosszban; - Czenevölgyi-patak 979,1 hosszban; - Vásártér utcai csapadékvíz elvezető árok 1057,4 fm
hosszban.
A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés,
zsaluzás és állványozás, irtás,
föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok megújítása.
Főbb mennyiség:
1. Somos-patak: - Bozót- és cserjeirtás: 3110 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 2090 m3 - Fejtett föld
elszállítása: 1408 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 682 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm
vastagságban, füvesítés: 3230 m2
- RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 815 m2 - Geotextília fektetés: 938 m2 Betonlap mederburkolat készítése
(betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1670 m2 Kőszórás készítése: 30 m2.
2. Fancsalvölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 5000 m2 - Bontás, bontott anyag elszállításával és lerakásával:
20 m3 - Bevágás,
munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2292 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1304 m3 - Töltés,
tereprendezés készítése: 988
m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 4640 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm
vastag, rögzítő cövekekkel:
1720 m2 - Geotextília fektetés: 1937 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva,
homokos kavics és
betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1177 m2 - 1,3x1,3 m keretelem áteresz építése: 2 db, összesen 14
fm - Beton mederborda
építése: 32 db.
3. Czenevölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 2390 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 1327 m3 - Fejtett
föld elszállítása: 1144 m3 -Töltés, tereprendezés készítése: 183 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm
vastagságban, füvesítés: 3870
m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 306 m2 - Geotextília fektetés: 515 m2 Betonlap mederburkolat
készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 74 m2 - Előregyártott
mederburkoló elemek beépítése: 80 fm - Beton mederborda építése: 2 db - Kőszórás készítése: 173 m2.
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4. Vásártér utcai árok: Bozót- és cserjeirtás: 1000 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 515 m3 - Fejtett
föld elszállítása: 42 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 473 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm
vastagságban, füvesítés: 2370
m2 - Geotextília fektetés: 33 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos
kavics és betonágyazattal,
burkolat lezárásokkal): 1817 m2 - Beton sejtidom/gyeprács mederburkolat készítése (betongerendák közé
fogva, homokos kavics és
betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 23 m2 - Meglévő árok lapjainak és fugáinak pótlása: 95 m2 Kőszórás készítése: 10 m2.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése,
ideiglenes szerkezetekkel,
szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel, információs tábla kihelyezés,
növényirtás, adott esetben
lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy és egyéb létesítmények védelembe helyezése,
közműnyilatkozatok megújítása b.)
Mederrendezési feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási
feladatok elvégzése. d.)
Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 289233822 (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: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8
45246000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3630 Putnok 246, 145. helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés I. ütem
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Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése – kivitelezési szerződés
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.
Putnok város északi részén a Szörnyűvölgyi-patak mederrendezése 1100 m hosszban.
Tervezett mederrendezés mintegy 3500 m3 anyag kitermelésével és kb. 840 m3 visszaépítésével. A
kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés,
zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok
megújítása.
Főbb mennyiség: Bozót- és cserjeirtás: 6050 m2 - Zöldhulladék elszállítás: 100 m3 - Bontás,
törmelékelszállítás: 45 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 3510 m3 - Töltés,
tereprendezés készítése: 838 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 1620 m2
- RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 4256 m2 - Geotextília fektetés: 4700 m2 Betonlap mederburkolat készítése: 1426 m2 - Beton mederborda építése: 13 db - Kőszórás készítése: 5 m3.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése,
ideiglenes szerkezetekkel, szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel,
információs tábla kihelyezés, növényirtás, adott esetben lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy
és egyéb létesítmények védelembe helyezése, közműnyilatkozatok megújítása. b.) Mederrendezési
feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási feladatok elvégzése. d.)
Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
Ajánlattevő köteles minimum 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost foglalkoztatásra irányuló jogviszony
keretében bevonni a kivitelezés teljesítésébe, a kivitelezés teljesítésének teljes időtartama alatt. A
kötelezettségvállalásról az ajánlatban nyilatkozni kell. A részletes követelmények, fogalmak, igazolási
módok, az igazolás ideje, a jogkövetkezmények, az ellenőrzési jogosultságok a további közbeszerzési
dokumentációban találhatóak.
A mennyiségek részletezését 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 2.az M.1.1.) alk minkövetelmény tekintetében bemutatott szakember
alkalmassági min követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hóban, min 0 hó, max 36 hó)
10
2 3. az M.1.2.) alk minkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági min követelményen
felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hóban, min 0 hó, max 36 hó) 10
3 4.A minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő tartama (egész
hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232451-8
45240000-1
45246000-3
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3630 Putnok, 034/4, 034/5, 041/2, 043/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56,
063, 038, 828, 10, 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80, 1842/36,
1841 helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Kivitelezési szerződés - Somos-patak, Fancsalvölgyi-patak, Czenevölgyi-patak rendezése, Vásártér utcai
csapadékvíz elvezető árok kialakítása.
Somos-patak: Putnok 034/4, 034/5, 041/2, 043/2 helyrajzi számok.
Fancsalvölgyi-patak: Putnok 041/2, 042/2, 042/7, 050, 067, 8/56, 063 helyrajzi számok.
Czenevölgyi-patak: Putnok 038, 828, 10 helyrajzi számok.
Vásártér utcai árok: Putnok 1942, 1851/1, 1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 1851/79, 1851/80,
1842/36, 1841 helyrajzi számok.
Putnok város külterületén az alábbi mederrendezések elvégzése: - Somos-patak 1164,5 fm hosszban; Fancsalvölgyi-patak 1786,1 hosszban; - Czenevölgyi-patak 979,1 hosszban; - Vásártér utcai csapadékvíz
elvezető árok 1057,4 fm hosszban.
A kivitelezés során az alábbi feladatokat kell elvégezni: dúcolás, földpart-megtámasztás, víztelenítés,
zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, vízépítési munkák, bontások. Közműnyilatkozatok
megújítása.
Főbb mennyiség:
1. Somos-patak: - Bozót- és cserjeirtás: 3110 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 2090 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1408 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 682 m3 Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3230 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm
vastag, rögzítő cövekekkel: 815 m2 - Geotextília fektetés: 938 m2 - Betonlap mederburkolat készítése
(betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1670 m2 Kőszórás készítése: 30 m2.
2. Fancsalvölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 5000 m2 - Bontás, bontott anyag elszállításával és lerakásával:
20 m3 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés, közműfeltárás: 2292 m3 - Fejtett föld elszállítása:
1304 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 988 m3 - Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban,
füvesítés: 4640 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm vastag, rögzítő cövekekkel: 1720 m2 - Geotextília
fektetés: 1937 m2 - Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és
betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 1177 m2 - 1,3x1,3 m keretelem áteresz építése: 2 db, összesen 14
fm - Beton mederborda építése: 32 db.
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3. Czenevölgyi-patak: Bozót- és cserjeirtás: 2390 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 1327 m3 - Fejtett föld elszállítása: 1144 m3 -Töltés, tereprendezés készítése: 183 m3 Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 3870 m2 - RENO matracszerkezet, 17 cm
vastag, rögzítő cövekekkel: 306 m2 - Geotextília fektetés: 515 m2 - Betonlap mederburkolat készítése
(betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 74 m2 - Előregyártott mederburkoló elemek beépítése: 80 fm - Beton mederborda építése: 2 db - Kőszórás
készítése: 173 m2.
4. Vásártér utcai árok: Bozót- és cserjeirtás: 1000 m2 - Bevágás, munkaárok, munkagödör készítés,
közműfeltárás: 515 m3 - Fejtett föld elszállítása: 42 m3 - Töltés, tereprendezés készítése: 473 m3 Benövésképes talaj terítése 20 cm vastagságban, füvesítés: 2370 m2 - Geotextília fektetés: 33 m2 Betonlap mederburkolat készítése (betongerendák közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal,
burkolat lezárásokkal): 1817 m2 - Beton sejtidom/gyeprács mederburkolat készítése (betongerendák
közé fogva, homokos kavics és betonágyazattal, burkolat lezárásokkal): 23 m2 - Meglévő árok lapjainak és
fugáinak pótlása: 95 m2 - Kőszórás készítése: 10 m2.
Feladatrészek: a.) Terület előkészítési feladatok, ennek keretében felvonulási létesítmények telepítése,
ideiglenes szerkezetekkel, szakaszos víztelenítéssel, minősítő vizsgálatokkal, szakfelügyeletekkel,
információs tábla kihelyezés, növényirtás, adott esetben lőszermentesítési feladatok elvégzése, műtárgy
és egyéb létesítmények védelembe helyezése, közműnyilatkozatok megújítása. b.) Mederrendezési
feladatok végzése a jóváhagyott kiviteli terv szerint, c.) Kapcsolódó dokumentálási feladatok elvégzése. d.)
Megvalósulási dokumentáció készítése. e.) Vízügyi Igazgatóság előtti eljárások folytatása, támogatása.
Ajánlattevő köteles minimum 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost foglalkoztatásra irányuló jogviszony
keretében bevonni a kivitelezés teljesítésébe, a kivitelezés teljesítésének teljes időtartama alatt. A
kötelezettségvállalásról az ajánlatban nyilatkozni kell. A részletes követelmények, fogalmak, igazolási
módok, az igazolás ideje, a jogkövetkezmények, az ellenőrzési jogosultságok a további közbeszerzési
dokumentációban találhatóak.
A mennyiségek részletezését 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 2.M.2.1.) alk minkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági
min követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó) 10
2 3.M.2.2.) alk minkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági min követelményen
felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min 0 hó, max 36 hó) 10
3 4.A minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő tartama (egész
hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó forintban) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00032
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:
17908 / 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: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés 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:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23797455205
Postai cím: 520 hrsz.
Város: Berente
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
E-mail: Info@geonordbau.hu
Telefon: +36 304038167
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
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: 112872120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői
tevékenység (MV-VZ) Felelős műszaki vezetői tevékenység (MV-M) Betonozás, burkolat készítés
részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Fortrans 2000 Kft
Nemzeti azonosítószám: 11075064205
Postai cím: Szeles Utca 46
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11075064205
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 22615217205
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615217205
Hivatalos név: POLIS-BAU Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14245046205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14245046205
Hivatalos név: Bódvavölgy-Bau Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13335498205
Postai cím: Rákóczi Út 4/A
Város: Szalonna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13335498205
Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 14882209205
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205
Hivatalos név: MAATT Mérnökiroda Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26587822208
Postai cím: Hegyalja Utca 4.
Város: Écs
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26587822208
Hivatalos név: Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23797455205
Postai cím: 520 hrsz.
Város: Berente
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés 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: 2022/11/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 22615217205
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
E-mail: marinovkrisztian@t-online.hu
Telefon: +36 303737693
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615217205
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: 176361702
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-M Felelős Műszaki
Vezető MV-VZ Felelős Műszaki Vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gömör-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 22615217205
Postai cím: Fancsal Út 20
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22615217205
Hivatalos név: POLIS-BAU Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14245046205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14245046205
Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 14882209205
Postai cím: Rácz György U 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205
Hivatalos név: Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23797455205
Postai cím: 520 hrsz.
Város: Berente
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NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
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:
2022/11/22 (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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Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető,
Kivitelező, Karbantartó és Szolgálta (25085/2022)
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: Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11963808242
Postai cím: Gyökér U. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Károly
Telefon: +36 12530770
E-mail: postafiok@rakosmentekft.hu
Fax: +36 12530769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmentekft.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: Jogi személy
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: városfejlesztés, városüzemeltetés
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:
Utak,járdák karbantartási munkáinak elvégzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001162912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
tulajdonában álló utak, járdák és vízelvezető rendszereinek fenntartási és karbantartási munkáinak
kivitelezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírásban
(mintaköltségvetésben) foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési szerződés lejártáig
biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységárakon történő kivitelezést. Ajánlatkérő legfeljebb a
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékéig, azaz legfeljebb nettó 299.900.000,- Ft keretösszegig rendeli
meg a kivitelezési munkákat a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő egységárak alapján. Ajánlatkérő
rendelkezésére álló keretösszeg: nettó 299.900.000, - Ft. Ajánlatkérőnek nem kötelezettsége a szerződés
időtartama alatt a fent megjelölt teljes keretösszeg kimerítése. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy
a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le egyedi megrendelést. Az ajánlattételi
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő meghatározás 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 ajánlattevők figyelmét,
hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötött vállalkozási keretszerződés kapcsán az építés alatt a közmű
üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel, valamint az
esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a nyertes ajánlattevőt terhelik! A részletes
információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: 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: Utak,járdák karbantartási munkáinak elvégzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9

További tárgyak:
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
tulajdonában álló utak, járdák és vízelvezető rendszereinek fenntartási és karbantartási munkáinak
kivitelezése a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírásban
(mintaköltségvetésben) foglaltak szerint. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési szerződés lejártáig
biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységárakon történő kivitelezést. Ajánlatkérő legfeljebb a
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékéig, azaz legfeljebb nettó 299.900.000,- Ft keretösszegig rendeli
meg a kivitelezési munkákat a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő egységárak alapján. Ajánlatkérő
rendelkezésére álló keretösszeg: nettó 299.900.000, - Ft. Ajánlatkérőnek nem kötelezettsége a szerződés
időtartama alatt a fent megjelölt teljes keretösszeg kimerítése. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy
a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le egyedi megrendelést. Az ajánlattételi
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő meghatározás 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 ajánlattevők figyelmét,
hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötött vállalkozási keretszerződés kapcsán az építés alatt a közmű
üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel, valamint az
esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a nyertes ajánlattevőt terhelik! A részletes
információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az egyedimegrendelések alapján történő,valamennyi kivitelezés
vonatkozásában az építés közben keletkező hulladékok tárolására alkalmas gyűjtőedényzet helyszínen
történő biztosításának vállalása(i/n) 5
2 3. Az egyedi megrendelések alapján történő, valamennyi kivitelezés vonatkozásában az építés közben
keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölésének vállalása (igen/nem) 5
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3 4. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónap) (min. 0 hónap, max. 24
hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az EKR karakterkorlátjára tekintettel: 1. Nettó
ajánlati ár (forint) 2. Az egyedi megrendelések alapján történő, valamennyi kivitelezés vonatkozásában
az építés közben keletkező hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet adott helyszínen történő
biztosításának vállalása (igen/nem) 3. Az egyedi megrendelések alapján történő, valamennyi kivitelezés
vonatkozásában az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy
kijelölésének vállalása (igen/nem) 4.Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett
(Hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Utak,járdák karbantartási munkáinak elvégzése 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: 2022/11/15 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11815011213
Postai cím: Széchenyi Utca 50
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
E-mail: tapiomenti1@gmail.com
Telefon: +36 303137622
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11815011213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Hajdú Művek Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 12293270242
Postai cím: Erzsébet Körút 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1171
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Ország: Magyarország
E-mail: hajdu.muvek@outlook.com
Telefon: +36 309868578
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12293270242
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: 299900000
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: Ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11815011213
Postai cím: Széchenyi Utca 50
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11815011213
Hivatalos név: BURKOLAT-BAU Építő és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 12092581242
Postai cím: Jásztelek Utca 25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12092581242
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:
2022/09/14 (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:
I. Tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. ,,TÁPIÓMENTI'' Területrendező és Előkészítő, valamint Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (2251 Tápiószecső, Széchenyi utca 50.) és Hajdú Művek Építőipari Kft. (1171

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

861

Budapest, Erzsébet körút 26.) Közös Ajánlattevők
2. BURKOLAT-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, Jásztelek utca 25.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (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
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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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (25396/2022)
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: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Tamás
Telefon: +36 62564024
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.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:
Szeged - Gedói Óvoda konyhatechnológia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
,,Szegedi ÓVI Gedói Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése” adásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége helyiségenként megadva:
ÁTVEVŐ:
- Műanyag élelmiszeripari raklap 1 db
- 200 cm magas állvány 1 db
- Platós kiskocsi 1 db
DAJKA ÖLTÖZŐ
- 6 ajtós fém öltözőszekrény 4 db
TÁLALÓ
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- Stoki 3 db
- 200 cm magas állvány 1 db
- Mikrohullámú sütő 2 db
MELEGÍTŐ KONYHA
- 200 cm magas állvány 1 db
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 3 db
- Mikrohullámú sütő 1 db
- Elektromos tűzhely: elektromos sütő és főzőlap 1 db
- Ipari hűtőszekrény 3 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal (nagyobb) 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal (kisebb) 1 db
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- Tároló állvány 1 db
FOGYASZTÓI- /SZÁLLÍTÓI- /ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ
- Kocsi mosásához magasnyomású mosó berendezés 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 6 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 2 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Géptartó állvány mosogatógéphez 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
KÖZLEKEDŐ
- Ipari hűtőszekrény 1 db
- 2 medencés mosogató 1 db
- Fali polc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással 1 db
EMELETI ÜZEMI/FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ I.
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- Mosogatókosár tartó ferde fali polcok 1 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 2 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
EMELETI ÜZEMI/FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ II.
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- Mosogatókosár tartó ferde fali polcok 1 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 2 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
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Nyertes ajánlatevő feladatát képezi az eszközök adásvétele, az eszközök teljesítési helyszínekre történő
szállítása, átadása, amennyiben műszakilag szükséges, azok összeszerelése, üzembe helyezése, valamint az
eszközök használatára való oktatás. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető.
CPV-kódok:
39220000-0
39221000-7
39221180-2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11946478 (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: Szeged, Gedói Óvoda konyhatechnológia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39220000-0

További tárgyak:

39221000-7

Kiegészítő szójegyzék

39221180-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 7/d., hrsz.: 15786/40
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
,,Szegedi ÓVI Gedói Óvodájának konyhatechnológiai fejlesztése” adásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége helyiségenként megadva:
ÁTVEVŐ:
- Műanyag élelmiszeripari raklap 1 db
- 200 cm magas állvány 1 db
- Platós kiskocsi 1 db
DAJKA ÖLTÖZŐ
- 6 ajtós fém öltözőszekrény 4 db
TÁLALÓ
- 3 szintes átadópolc 1 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- Stoki 3 db
- 200 cm magas állvány 1 db
- Mikrohullámú sütő 2 db
MELEGÍTŐ KONYHA
- 200 cm magas állvány 1 db
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 3 db
- Mikrohullámú sütő 1 db
- Elektromos tűzhely: elektromos sütő és főzőlap 1 db
- Ipari hűtőszekrény 3 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal (nagyobb) 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal (kisebb) 1 db
- Tároló állvány 1 db
FOGYASZTÓI- /SZÁLLÍTÓI- /ÜZEMI EDÉNY MOSOGATÓ
- Kocsi mosásához magasnyomású mosó berendezés 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 6 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 2 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Géptartó állvány mosogatógéphez 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
KÖZLEKEDŐ
- Ipari hűtőszekrény 1 db
- 2 medencés mosogató 1 db
- Fali polc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással 1 db
EMELETI ÜZEMI/FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ I.
- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- Mosogatókosár tartó ferde fali polcok 1 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 2 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
EMELETI ÜZEMI/FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ II.
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- Tolóajtós tárolóasztal 2 db
- Faliszekrény, nyitott, középső polccal 2 db
- 2 medencés mosogató csapfurattal 1 db
- Csepegtető tároló állvány 1 db
- Munkaasztal hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül 1 db
- Mosogatókosár tartó ferde fali polcok 1 db
- Pult alatti mosogatógép 1 db
- Leszedő asztal csapfurattal 1 db
- Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 1 db
- 3 szintes átadópolc 1 db
- Háromszintes zsúrkocsi 2 db
- Mini asztali zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval 1 db
- Vízlágyító 8 literes 1 db
- Zsírfogó berendezés 1 db
Nyertes ajánlatevő feladatát képezi az eszközök adásvétele, az eszközök teljesítési helyszínekre történő
szállítása, átadása, amennyiben műszakilag szükséges, azok összeszerelése, üzembe helyezése, valamint az
eszközök használatára való oktatás. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy
műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási és karbantartási időtartam a pult alatti ipari
mosogatógépekre vonatkozóan (minimum 0 – maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2018-00009
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:
18837 / 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: Szeged, Gedói Óvoda konyhatechnológia 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: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
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Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@advise.hu
Telefon: +36 307524600
Internetcím(ek): (URL) www.advise.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11097187
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11946478
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: szállítás, beszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VENDI HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT
Nemzeti azonosítószám: 13109721217
Postai cím: Rákóczi Utca 164
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13109721217
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13446976241
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12128251243
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
Hivatalos név: Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26608055241
Postai cím: Csíksomlyó Utca 2. 1.ép. B. lház. 4. emelet. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048

870

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

871

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26608055241
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
Hivatalos név: AGASTRO Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25304370243
Postai cím: Gyáli Út 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25304370243
Hivatalos név: REST-O-SUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22622907213
Postai cím: Hunyadi Utca 23
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622907213
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:
2022/11/23 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (25503/2022)
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: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18455058206
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zoltán
Telefon: +36 62420280
E-mail: drmolnar@mmgy.hu
Fax: +36 62420280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkht.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:
Emelőkosaras felépítménnyel összeépített gépjármű
Hivatkozási szám: EKR001120392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

874

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db új, emelőkosaras felépítménnyel összeépített gépjármű adásvétel útján történő beszerzése a műszaki
leírásban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Emelőkosaras felépítménnyel összeépített gépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új, N1 kategóriájú, legalább EURO VI környezetvédelmi besorolású kéttengelyes, emelőkosaras
felépítménnyel összeépített gépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbiak, valamint a
műszaki leírásban részletezettek szerint.
- max. 3,5 tonna megengedett össztömegű, min 2. fő szállítására alkalmas, emelőkosaras felépítménnyel
összeépített gépjármű beszerzése, forgalomba és üzembe helyezett állapotban a szerződéstervezetben
részletezettek szerint.
A gépjármű kenőanyagokkal, hűtőfolyadékkal, ablakmosóval, valamint minden olyan anyaggal feltöltve
kerül átadásra, amelyek a napi üzemszerű működéshez szükségesek.
A megajánlott eszköznek (alváz és emelőkosaras felépítmény) a közbeszerzési dokumentumokban
megadott műszaki specifikáció valamennyi követelményének meg kell felelnie.
Amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg valamennyi előírt műszaki követelménynek, az ajánlat
érvénytelen.
A jelen beszerzéshez kapcsolódóan a nyertes Ajánlattevő feladata az eszköznek (alváz és emelőkosaras
felépítmény) a teljesítés helyére történő leszállítása üzembe helyezett állapotban, érvényes műszaki
vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi
okmánnyal, magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítással történő átadása, a kezelőszemélyzet
betanítása, a jótállási időtartamon belül a garanciális javítások elvégzése.
A gépjárművet teher- és igénymentesen kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Emellett Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által megjelölt 3 fő kezelőszemélyzet minimum 8 órában
történő betanítása, oktatása magyar nyelven.
A gépkezeléshez szükséges betanítás, oktatás főbb paraméterei:
- A gépjármű funkcióival, működésével és használatával kapcsolatosan kezelői és karbantartási oktatás.
- Az emelőkosaras felépítmény kezelői és karbantartási oktatása.
Ajánlattevőnek a megajánlásban fel kell tüntetnie a megajánlott gépjármű és felépítmény konkrét típusát,
gyártóját
A gépjármű ajánlatkérő által elvárt részletes műszaki paramétereit a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet Jótállási idő (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vételár (Nettó EUR) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlattevő feladata a kezelőszemélyzet minimum 8 órában történő betanítása, oktatása magyar
nyelven.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17998 / 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: Emelőkosaras felépítménnyel összeépített gépjármű
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: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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: Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24702933213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 142
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: info@hydrotest.hu
Telefon: +36 706397887
Internetcím(ek): (URL) www.hydrotest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24702933213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 102189
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 210000 Pénznem: HUF
Arány: 0 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alváz márkaszerviz
szolgáltatások.
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: Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24702933213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 142
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24702933213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
x 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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (25443/2022)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hancsics-Diószegi Erzsébet
Telefon: +36 308678241
E-mail: kozbeszerzes.erzsi@targetconsulting.hu
Fax: +36 17004515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vagyon- és felelősségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR001216592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatások
beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29992956 (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: Vagyon- és felelősségbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

66510000-8

További tárgyak:

66515200-5
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66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területe,
illetve felelősségbiztosítás esetén Magyarország teljes területe, kivétel az általános és munkáltatói
felelősségbiztosítás, ahol az a földrajzi Európa területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Biztosítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei épületeihez
kapcsolódó vagyon- és felelősségbiztosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és
intézményei személyi állományához kapcsolódó felelősségbiztosítására.
Biztosítási összeg vagy limit (Ft)
• Vagyonbiztosítás - 29 822 548 173 Ft
• Felelősségbiztosítás - 50 millió Ft/kár és 100 millió Ft/év
• ELBER biztosítás - 1 000 000 Ft/kár/év
• Géptörés biztosítás - 5 000 000 Ft/kár/év
• Szállítmánybiztosítás - 1 000 000 Ft/kár/év
Mennyiségi eltérés: a vagyonbiztosítás vonatkozásában a fentiekben megadott vagyonértékhez képest +
30%-os mennyiségi eltérésre van lehetőség a szerződés időtartama alatt.
A + 30%-os mennyiségi eltérés meghatározása: az Ajánlatkérő által, a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértéknek, valamint a + 30%-os rátának a szorzata,
ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni.
A mennyiségi eltérés oka: a szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő részéről felmerülő, a szerződés
kockázatviselési kezdete utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése.
További részletek a szerződéstervezet II. pontjában olvashatók.
A szerződés időtartama legkorábban 2023. január 01. napjától számított 36 hónap, vagy ha a szerződés
aláírására 2023. január 1. napját követően kerül sor, akkor az aláírás napját követő naptól számított 36
hónap.
A díjazás: a vagyonbiztosítási díja a vagyonérték arányában változhat, a felelősségbiztosítás díja fix.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban, a műszaki specifikációban és a
szerződéstervezetben olvashatók.
(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. Kárszemle megkezdésének vállalt ideje (munkanap, min. 1 munkanap, max. 5
munkanap) 4
2 3. Kárelőleg mértéke (%, min. 0%, max. 75%) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) / Súlyszám: 94
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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18134 / 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: Vagyon- és felelősségbiztosítás
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: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.fabian@uniqa.hu
Telefon: +36 303326037
Internetcím(ek): (URL) www.uniqa.hu
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51703055
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29992956
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: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14440306444
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 11. B épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tuzson.andras@cig.eu
Telefon: +36 302635957
Internetcím(ek): (URL) www.cigpannonia.hu
Fax: +36 15772021
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14440306444
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 31246473 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt
Nemzeti azonosítószám: 10389395444
Postai cím: Üllői Út 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10389395444
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10456017444
Hivatalos név: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10207349244
Postai cím: Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10207349244
Hivatalos név: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14440306444
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 11. B épület
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14440306444
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:
2022/11/22 (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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Tarpa Nagyközség Önkormányzata (25497/2022)
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: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi út fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001122352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

888

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőgazdasági bekötőút stabilizálása Tarpán című és VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt kivitelezése a
műszaki dokumentáció alapján.
A beruházás keretében 3,00 méter széles stabilizált útburkolatot kell kialakítani 0,50-0,50 méter föld
útpadkával az út víztelenítésével. A kiépítésre kerülő út területe a vízelvezetéssel és szabványoknak
megfelelő nyomvonalvezetéssel a meglévő földúténál több területet nem igényel. Az érintett út
külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út.
A szakasz kezdetén csatlakozik a 0117/5 hrsz.-ú aszfaltburkolt úthoz, a végében a 0125 hrsz.-ú útban
végződik. Az érintett szakasz teljes hossza 2246,34 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 83199460 (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: Külterületi út fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4931 Tarpa külterület 0126/1, 0122/14, 0125, 0117/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőgazdasági bekötőút stabilizálása Tarpán című és VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt kivitelezése a
műszaki dokumentáció alapján.
A beruházás keretében 3,00 méter széles stabilizált útburkolatot kell kialakítani 0,50-0,50 méter föld
útpadkával az út víztelenítésével. A kiépítésre kerülő út területe a vízelvezetéssel és szabványoknak
megfelelő nyomvonalvezetéssel a meglévő földúténál több területet nem igényel. Az érintett út
külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út.
A szakasz kezdetén csatlakozik a 0117/5 hrsz.-ú aszfaltburkolt úthoz, a végében a 0125 hrsz.-ú útban
végződik. Az érintett szakasz teljes hossza 2246,34 m.
(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.1. pont tekintetében megnevezett személyi állomány
(szakember) útépítés és/vagy útfelújítás területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36
hónap) 15
2 2. Vállalt hosszabb jótállási idő (0-12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16134 / 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: Külterületi út fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
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Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
E-mail: gajdos.attila@freemail.hu
Telefon: +36 703117947
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215
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: 83199460
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
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V.2.10)
V.2.11)

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 igen
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: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12627853215
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 23156164215
Postai cím: Böszörményi Út 226
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392205
Postai cím: Szent Imre Utca 620/4. hrsz.
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392205
Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215
Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (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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Vas Megyei Kormányhivatal (25365/2022)
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: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789408218
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése GINOP-5310
Hivatkozási szám: EKR001297122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt könyvvizsgálata keretében ellátandó feladatok
A könyvvizsgálat célja
A Megbízott véleményt alkosson a GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „A strukturális
változásokhoz való alkalmazkodás segítése” elnevezésű részprojekt keretén belül rendelkezésre bocsátott
forrás elszámolásának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes előírásokkal való összhangjáról,
továbbá véleményt adjon a Projekttel kapcsolatos gazdálkodásról és működtetésének rendjéről.
A könyvvizsgálati feladatok ellátása a program adatszolgáltatásainak könyvvizsgálata, a program
adatszolgáltatásainak minősítése könyvvizsgálati záradék kibocsátásával a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló módosított
2007. évi LXXV. törvény alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló, többször módosított 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet
(különös tekintettel 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató mellékletében
foglaltakra), releváns projekt Pályázati felhívása, Támogatási Szerződése, a GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) programok pályázati dokumentumainak részét képező,
a NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG által kiadott ESZA típusú felhívásokhoz (GINOP 5-6 prioritás)
tartozó pénzügyi tájékoztató megnevezés alatt található „Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Európai Szociális Alap által támogatott projektjeinek
pénzügyi lebonyolításához, valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok figyelembevételével.
A program zárását követően auditori zárójelentést kell készíteni.
A könyvvizsgálat tartalma
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A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozásból valósul meg.
Biztosítani kell a program szabályszerű elszámolásának ellenőrzéssel való lefedettségét. A szabályszerűség
vizsgálatához a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető nemzeti könyvvizsgálói standardokon
és útmutatókon túl elengedhetetlen a GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „A
strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése” elnevezésű részprojekt forrására tekintettel
(Európai Szociális Alap), az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló, többször módosított 272/2014. (XI.5.) Korm.rendeletben előírt, kizárólag ezen rendelet
hatálya alá tartozó uniós alapokból finanszírozott projektek speciális elszámolási szabályainak ismerete,
azaz a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató mellékletében foglalt előírások.
Hivatkozott, speciális jogszabályban foglalt elszámolási szabályokat a magyar nemzeti könyvvizsgálói
standardok és útmutatók nem tartalmazzák, így a közbeszerzés tárgyát képező könyvvizsgálói szolgáltatás
tekintetében (figyelemmel a projekt finanszírozási forrására/ 272/2017. (XI.5.) Korm.rendelet 1. § (1)
bekezdés b) pont/) speciális, kiegészítő jogszabálynak minősül. Az elszámolásokat felül kell vizsgálni,
azokat minősíteni szükséges.
A könyvvizsgálat időtartama
Záró könyvvizsgálatra a szerződéskötés időpontjától 2022. november 30. közötti időszakban kerül sor.
A végső, záró audit határideje: 2022. november 30.
A határidő módosulása esetén a Megbízó legkésőbb 30 nappal a határidő lejárta előtt értesíti a
Megbízottat.
A feladatvégzés módja, dokumentálása
A könyvvizsgálatot a rendelkezésre bocsátott dokumentumok felülvizsgálata alapján, valamint a
helyszínen az alapvető könyvvizsgálati technikák lefolytatásával kell elvégezni az Ajánlatkérő és az
Ajánlattevő telephelyein.
Az Ajánlatkérő biztosítja a könyvvizsgálathoz
• a helyet: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. szám alatt, egy időben maximum 3 fő számára, valamint
• a digitalizálás lehetőségét.
• Ajánlatkérő nem írja elő kizárólag helyszíni vizsgálat keretében történő könyvvizsgálatot, de a
könyvvizsgálathoz szükséges valamennyi előkészítő és kiegészítő feladatot, különösen, de nem
kizárólagosan a dokumentálást, szkennelést, elektronikus adatrögzítést, elektronikus levelezést
Ajánlattevőnek kell végeznie, ahhoz kapacitást Ajánlatkérő nem tud biztosítani.
A könyvvizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot Ajánlatkérő Ajánlattevő kérésének
megfelelően a helyszínen Ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselőjének rendelkezésére bocsájtja.
Ajánlattevőt a megismert adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ajánlattevő köteles
• a feladatot legjobb tudása szerint elvégezni, és
• az Ajánlatkérőt tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig
kijavíthatóak, módosíthatóak,
• ellenőrzés közben is visszaszolgáltatni azokat a dokumentációkat, amelyek a Ajánlatkérő részére a
további ügymenet érdekében szükségesek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a könyvvizsgálói feladatokat maga az
Ajánlattevő végezze el.
A könyvvizsgálat elvégzésének ütemezése:
A könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje:
Az auditori zárójelentést legkésőbb a záró kifizetési igénylés, valamint annak mellékletét képező záró
beszámoló benyújtás határidejének függvényében, 2022. november 30. Ha és amennyiben a projekt
időszak lezárása bármilyen okból módosul, úgy a zárójelentés végrehajtásának időpontja (elkészítésének
határideje) értelemszerűen és azonos mértékben automatikusan változik. A határidő módosulása esetén
Megbízó legkésőbb 30 nappal a határidő lejárata előtt értesíti a Megbízottat.
További részleteket a Műszaki Leírás és a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2140000 (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: Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése GINOP-5310
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt könyvvizsgálata keretében ellátandó feladatok
A könyvvizsgálat célja
A Megbízott véleményt alkosson a Projekt keretén belül rendelkezésre bocsátott forrás (Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése) elszámolásának megbízhatóságáról, valódiságáról és a törvényes
előírásokkal való összhangjáról, továbbá véleményt adjon a Projekttel kapcsolatos gazdálkodásról
és működtetésének rendjéről. A könyvvizsgálati feladatok ellátása a program adatszolgáltatásainak
könyvvizsgálata, a program adatszolgáltatásainak minősítése könyvvizsgálati záradék kibocsátásával
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló módosított 2007. évi LXXV. törvény alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm.rendelet (különös tekintettel 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet Nemzeti Elszámolhatósági
Útmutató mellékletében foglaltakra), releváns projekt Pályázati felhívása, Támogatási Szerződése,
a GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) programok pályázati
dokumentumainak részét képező, a NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG által kiadott ESZA típusú
felhívásokhoz (GINOP 5-6 prioritás) tartozó pénzügyi tájékoztató megnevezés alatt található aktuális
„Pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Európai
Szociális Alap által támogatott projektjeinek pénzügyi lebonyolításához, valamint a kapcsolódó hatályos
jogszabályok figyelembevételével.
A program zárását követően auditori zárójelentést kell készíteni.
A program megvalósításának időtartama: 2018. január 01. – 2022. október 31.
A program elszámolható költségei Vas megyében: összesen: 1.123.788.128,- Ft.
Könyvvizsgálattal érintett időszak: 2018. január 01. – 2022. november 30.
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A könyvvizsgálat tartalma
Alapvető könyvvizsgálati technikákkal, helyszíni ellenőrzés keretében kell biztosítani a program
szabályszerű elszámolásának ellenőrzéssel való lefedettségét:
Az elszámolásokat felül kell vizsgálni, azokat minősíteni szükséges.
A könyvvizsgálat időtartama
Záró könyvvizsgálatra a szerződéskötés időpontjától 2022. november 30. közötti időszakban kerül sor.
A végső, záró audit határideje: 2022. november 30.
A határidő módosulása esetén a Megbízó legkésőbb 30 nappal a határidő lejárta előtt értesíti a
Megbízottat.
A feladatvégzés módja, dokumentálása
A könyvvizsgálatot a rendelkezésre bocsátott dokumentumok felülvizsgálata alapján, valamint a
helyszínen az alapvető könyvvizsgálati technikák lefolytatásával kell elvégezni az Ajánlatkérő és az
Ajánlattevő telephelyein.
Az Ajánlatkérő biztosítja a könyvvizsgálathoz
• a helyet: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. szám alatt, egy időben maximum 3 fő számára, valamint
• a digitalizálás lehetőségét.
• Ajánlatkérő nem írja elő kizárólag helyszíni vizsgálat keretében történő könyvvizsgálatot, de a
könyvvizsgálathoz szükséges valamennyi előkészítő és kiegészítő feladatot, különösen, de nem
kizárólagosan a dokumentálást, szkennelést, elektronikus adatrögzítést, elektronikus levelezést
Ajánlattevőnek kell végeznie, ahhoz kapacitást Ajánlatkérő nem tud biztosítani.
A könyvvizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot Ajánlatkérő Ajánlattevő kérésének
megfelelően a helyszínen Ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselőjének rendelkezésére bocsájtja.
Ajánlattevőt a megismert adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Ajánlattevő köteles
• a feladatot legjobb tudása szerint elvégezni, és
• az Ajánlatkérőt tájékoztatni azokról a hiányosságokról, amelyek a könyvvizsgálói jelentés elkészítéséig
kijavíthatóak, módosíthatóak,
• ellenőrzés közben is visszaszolgáltatni azokat a dokumentációkat, amelyek a Ajánlatkérő részére a
további ügymenet érdekében szükségesek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a könyvvizsgálói feladatokat maga az
Ajánlattevő végezze el.
A könyvvizsgálat elvégzésének ütemezése:
A könyvvizsgálói jelentések/záradékok kiadásának határideje:
Az auditori zárójelentést legkésőbb a záró kifizetési igénylés, valamint annak mellékletét képező záró
beszámoló benyújtás határidejének függvényében, 2022. november 30. Ha és amennyiben a projekt
időszak lezárása bármilyen okból módosul, úgy a zárójelentés végrehajtásának időpontja (elkészítésének
határideje) értelemszerűen és azonos mértékben automatikusan változik. A határidő módosulása estén
Megbízó legkésőbb 30 nappal a határidő lejárata előtt értesíti a Megbízottat.
További részleteket a Műszaki Leírás és a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.
(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 felhívás M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember 272/2014
(XI.5) Kr. V. sz. melléklet előírásai szerint végzett könyvvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalata (0 - 48
hónap) 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítésének kezdete (II.2.7. pontban) technikai okból került megjelölésre, jelen
közbeszerzési eljárás lefolytatásának várható időigénye alapján módosulhat.
Az 1-2. értékelési szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, a többi
ajánlat pontszáma az arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra (Közbeszerzési Hatóságnak
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a
Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában, 2020. március 25. napján megjelent útmutatója (a
továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. pontjában meghatározott módszer és képlet alapján, az
1. értékelési szempont esetében a ba) pontban meghatározott fordított arányosítás, míg a 2. értékelési
szempont a bb) pontban meghatározott egyenes arányosítás módszerét veszi alapul).
Az ajánlatok értékelés során adható pontszám értékelési szempontonként : 0-10.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján meghatározza a 2. számú
értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét - tehát legmagasabb
mértékét -, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő - a projekt forrására és Pályázati Felhívásában foglaltakra tekintettel
- a 2. értékelési szempont tekintetében kizárólag 1 fő - a szerződés teljesítésébe bevont - szakember
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató V.
sz. mellékletében meghatározott speciális elszámolási szabályokra vonatkozó előírásai alkalmazásával,
figyelembevételével végzett könyvvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalatát (0 - 48 hónap) veszi
figyelembe. (több fő bevonása esetén Ajánlattevő döntése, hogy mely szakember tapasztalatát nyújtja
be a 2. értékelési szempont tekintetében. Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentumban
fel kell tüntetni az értékelés alapjául szolgáló tapasztalat tekintetében projekt azonosítószámát és
megnevezését, valamint a teljesítés idejét (év/hó/nap-tól év/ hó/napig pontossággal). Az értékelés alapját
képező 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató V. sz. mellékletében előírtak
figyelembevételével végzett könyvvizsgálata tekintetében Ajánlatkérő kizárólag azon az Ajánlatkérő
kizárólag azon tapasztalatot fogadja el, amelyeknél a tapasztalatszerzés időpontja, azaz a záróaudit sikeres
elkészítése az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat évben (azaz visszafelé számított 72
hónapban) volt és a szolgáltatás megkezdésének időpontja megfelel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet.
21. § 3a) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.
A 2. értékelési szempont tekintetében kizárólag jelen közbeszerzés tárgya szempontjából releváns,
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló, többször
módosított 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó (1. § (1) bekezdés) szerint meghatározott
uniós alapokból finanszírozott - kizárólag érintett kormányrendeletben előírt, speciális elszámolási
szabályainak ismeretét (úgymint a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató
mellékletében foglalt előírások ismeretét alátámasztó - projektek könyvvizsgálatát fogadja el az
alkalmassági feltételeken felül értékelhető többlettapasztalatként és veszi figyelembe a 2. értékelési
szempont tekintetében.
Fenti, 2. értékelési szempont esetében releváns, meghatározott értékek és az ennél kedvezőbb
megajánlások esetében Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont tekintetében egyaránt 10 pontot ad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18989 / 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: Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése GINOP-5310
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: 2022/11/18 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

902

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: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12942888242
Postai cím: Üllői Út 16/B 2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: jlitvai@intellectum.hu
Telefon: +36 309719116
Internetcím(ek): (URL) www.a-geni.hu
Fax: +36 17882251
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3536900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2140000
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: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
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V.2.10)
V.2.11)

Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: audit@dialog.hu
Telefon: +36 12363090
Internetcím(ek): (URL) www.dialog.hu
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1449700 Pénznem: HUF
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12140732241
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12942888242
Postai cím: Üllői Út 16/B 2.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242
Hivatalos név: Búbos Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14551327208
Postai cím: Szent Imre Utca 2
Város: Fertőszéplak
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9436
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14551327208
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12423161241
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241
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:
2022/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (25465/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789271205
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Brigitta
Telefon: +36 706057520
E-mail: kissbrigitta777@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Laptopok beszerzése GINOP projektekben 2022
Hivatkozási szám: EKR001646652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30213100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a műszaki leírásban foglalt, vagy azzal egyenértékű, a minimum
műszaki követelményeknek megfelelő, a GINOP-5.1.1-15, valamint GINOP-5.2.1-14 programok keretében
projektenként 10-10 db, összesen 20 db laptop beszerzése valósul meg.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24660 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (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:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok módosultak, így Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő meghosszabbítása mellett döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (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
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (25751/2022)
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: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Holló Eszter
Telefon: +36 36523777
E-mail: hollo.eszter@eger.ph.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eger Iparos utca útépítés és csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR001727102022
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:
Útépítés Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén Iparos utca 3 db helyrajzi száma és csapadékvíz
elvezetés az Iparos utca 7 db helyrajzi száma tekintetében
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:
24368 / 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:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus
elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer
internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő
előírja a Kbt. 41/B § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS (vagy
XLSX) fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és
használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal
megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem
alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a
hiánypótlás lehetőségével.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma: 00308.
3. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
történt.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban
megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet
az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi
dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat
kell kitöltenie: Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő
neve és székhelye/lakóhelye,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
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.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan
NYILATKOZAT üzleti titokról
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről
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Kapacitást 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 (Adott
esetben
NYILATKOZAT felelősségbiztosításról
Önéletrajz nyilatkozat az III.1.3) M1. pontban részletezett módon
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 35. §)
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők megállapodása
Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta
Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá
a pdf formátumban csatolt dokumentumot)
Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)
Szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolata
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító
együttműködési megállapodást (szerződést).
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek. szerinti, szerződésben vagy
előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
8 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető
kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra
érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást
AK NEM tart.
9.Ajánlattevőnek érvényes, 15.000.000Ft/káresemény és 80.000.000 Ft/év biztosítási összegig terjedő C.A.R
típusú felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő
biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be
kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
10.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
12.További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban
találhatók.
13. Ajánlatkérő NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5)
bekezdését.
14. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (.pdf
és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e alapján érvénytelen. Az ajánlat
részeként be kell nyújtani továbbá az értékelésre bemutatott szakemberek önéletrajz nyilatkozatát, amely
kétséget kizáró módon alátámasztja a megajánlást. E körben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9)
bekezdésére.
Folytatás: VI.3.1) pontban
Helyesen:
1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus
elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer
internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő
előírja a Kbt. 41/B § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS (vagy
XLSX) fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és
használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal
megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem
alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a
hiánypótlás lehetőségével.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

911

2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma: 00308.
3. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
történt.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban
megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet
az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi
dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat
kell kitöltenie: Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő
neve és székhelye/lakóhelye,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
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.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan
NYILATKOZAT üzleti titokról
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről
Kapacitást 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 (Adott
esetben
NYILATKOZAT felelősségbiztosításról
Önéletrajz nyilatkozat az III.1.3) M1. pontban részletezett módon
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 35. §)
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők megállapodása
Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta
Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá
a pdf formátumban csatolt dokumentumot)
Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)
Szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolata
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító
együttműködési megállapodást (szerződést).
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek. szerinti, szerződésben vagy
előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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8 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető
kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra
érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást
AK NEM tart.
9.Ajánlattevőnek érvényes, 15.000.000Ft/káresemény és 80.000.000 Ft/év biztosítási összegig terjedő C.A.R
típusú felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő
biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be
kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
10.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
12.További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban
találhatók.
13. Ajánlatkérő NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5)
bekezdését.
14. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (.pdf
és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e alapján érvénytelen. Az ajánlat
részeként be kell nyújtani továbbá az értékelésre bemutatott szakemberek önéletrajz nyilatkozatát, amely
kétséget kizáró módon alátámasztja a megajánlást. E körben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9)
bekezdésére.
Folytatás: VI.3.1) pontban
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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdése szerinti utalás:
Ajánlatkérő módosította a Közbeszerzési Dokumentum 4. kötetét és törölte a biztosítékokra és
a Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomra vonatkozó
nyilatkozattételi kötelezettséget. Ajánlatkérő ezzel együtt módosította a nyilatkozat-minták megnevezésű
szerkeszthető állományt.
Ajánlatkérő módosította az árazatlan költségvetést is, amely az EKR-ben elérhető.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (25571/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15724076202
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Boglárka
Telefon: +36 72480100
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lanka csatorna fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001618752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Harkány Város Önkormányzatának TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” - „Lanka csatorna fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkáinak
elvégzése.
Az elmúlt években,- évtizedekben bekövetkezett változatos, szélsőséges időjárás Harkány városban
többször jelentős belvízi elöntéseket okozott, melynek következtében komoly károk keletkeztek a
településen lévő épületekben, utakban és a kertekben, önkormányzati ingatlanokban. A problémák oka a
rossz és hiányos belterületi csapadékvíz elvezető
hálózatra vezethető vissza. A nem megfelelő vízelvezető hálózat, a lehullott ill. a téli hóolvadásból
keletkezett csapadékot nem tudta időben a befogadóig eljuttatni, így jelentős elöntéseket okozott. A
beszivárgó víz miatt a talajvíz is megemelkedett és így a kertekben hátráltatta a művelést.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24566 / 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: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/12/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Jelen hirdetménnyel összefüggésben módosuló további dokumentumok: Árazatlan költségvetés,
valamint az 1. sz kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldött, és egyúttal az EKR-be a közbeszerzési
dokumentumok közés is feltöltött kiegészítő műszaki dokumentumok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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MVM Démász Áramhálózati Kft. (25420/2022)
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: 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: Deákné Déló-Nagy Ágnes
Telefon: +36 302440906
E-mail: deakne.agnes@mvm.hu
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged Napos út 12. okos irodaépület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001472442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mindkét rész esetében:
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Szeged Napos út 12. okos irodaépületének kivitelezése a „Szakmai
közreműködés a villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító
fejlesztések megvalósítása” elnevezésű, 2020-3.1.1-ZFR-VHF-2020-00006 azonosítószámú projekt
keretében.
A további, részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a II.2.4) pontok, valamint a Közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki leírások 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:
22630 / 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:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Mindkét rész esetében:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre
létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR
rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, (illetve tömörített *zip fájlformátumát) jelöli meg.
Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, a Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4) AK jelen eljárásban ALKALMAZZA a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
5) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
AV-kat.
6) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek-hez képest
szigorúbban állapítja meg.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt
az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.) Korm. r., 321/2015.(X.30.) Korm. r., 322/2015. (X.30.) Korm. r.,
424/2017.(XII.19.)Korm. r., Ptk.
9) Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
10) Kiegészítő tájék.: Kbt. 56. §-a és Kbt. 114. § (6) bek. szerint.
11) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújt, ill. azt
az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt.
12) Az ajánlatnak tart. kell:
- EKR felület által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilat.,
Nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilat., Nyilatkozat kizáró
okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat
kizáró okok vonatkozásában, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerint,
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint, Nyilatkozat szakemberről, Nyilatkozat felelősségbiztosításról)
- aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)
- adatkezelési nyilat-t - cégszerűen aláírva
- nyilat. szerz.kötési feltételről
- árazatlan költségvetés(eke)t teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva, pdf
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formátumban, valamint annak excel szerkeszthető változatát is. Az árazatlan költségvetés tételein
változtatni nem lehet!
- igazolások: kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására előírt dok.-ok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandók
- a külön ki nem emelt dok.-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
13) AK a Kbt. 71. §-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
14) Irányadó idő: CET
15) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm. i-ban részt vevő gazd.-i szereplő, vmely a KD-ban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot
kívánja így igazolni, továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektr. hatósági nyilvánt. elektr. elérhetőségéről is.
16) A különböző devizák forintra történő átszámításánál az AF feladásának napján érvényes MNB által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
17) Felelősségbiztosítás: 1. rész esetében: legalább 20.000.000 Ft/káresemény és 40.000.000 Ft/év mértékű
építőipari (kivitelezői) felelősségbiztosítás; 2. rész esetében legalább 62.000.000 Ft/káresemény és
124.000.000 Ft/év mértékű építőipari (kivitelezői) felelősségbiztosítás.
Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor a szerződéshez csatolnia kell az érvényes felelősségbiztosítási
kötvényének a másolatát vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt összegre.
18) AK kizárja projekttársaság létrehozását.
19) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 72. § rendelkezéseit.
20) AK a Kbt. 56. § (7) bek.-re hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást tart.
Helyszíni bejárás helye: 6728 Szeged, Napos út 12.
Időpontja: 2022.10.26. 10:00 óra
21) FIGYELEM! AK a Kbt. 69.§ (2)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, ehelyett a Kbt. 114/
A. § rendelkezéseit alkalmazza.
Azaz, az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dok.-ok
alapján történik.
Erre tekintettel a kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására előírt dok.-ok AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT, AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG
BENYÚJTANDÓK.
22) AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdését.
23) AK alkalmazza a Kbt. 114. § (4a) bekezdését.
24) Tartalékkeret: nem kerül előírásra.
25) FAKSZ: Daka Vince (lajstromszám: 01105)
Előzmény hirdetmény száma: KÉ 22630/2022
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt módosította valamint a műszaki dokumentációt kiegészítette.
Helyesen:
Mindkét rész esetében:
1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre
létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR
rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az
olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, (illetve tömörített *zip fájlformátumát) jelöli meg.
Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, a Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt.
65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
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4) AK jelen eljárásban ALKALMAZZA a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
5) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván
igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
AV-kat.
6) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek-hez képest
szigorúbban állapítja meg.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt
az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8) Irányadó jogszab-k: Kbt., 307/2015. (X.27.) Korm. r., 321/2015.(X.30.) Korm. r., 322/2015. (X.30.) Korm. r.,
424/2017.(XII.19.)Korm. r., Ptk.
9) Közös ajánlattétel esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
10) Kiegészítő tájék.: Kbt. 56. §-a és Kbt. 114. § (6) bek. szerint.
11) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújt, ill. azt
az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújt.
12) Az ajánlatnak tart. kell:
- EKR felület által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilat.,
Nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilat., Nyilatkozat kizáró
okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, Nyilatkozat
kizáró okok vonatkozásában, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai szerint,
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint, Nyilatkozat szakemberről, Nyilatkozat felelősségbiztosításról)
- aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonat.)
- adatkezelési nyilat-t - cégszerűen aláírva
- nyilat. szerz.kötési feltételről
- árazatlan költségvetés(eke)t teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva, pdf
formátumban, valamint annak excel szerkeszthető változatát is. Az árazatlan költségvetés tételein
változtatni nem lehet!
- igazolások: kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására előírt dok.-ok az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandók
- a külön ki nem emelt dok.-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír
13) AK a Kbt. 71. §-a szerint bizt. a hiánypótlást és a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
14) Irányadó idő: CET
15) Ha az AT, alvállalkozó, alkalm. i-ban részt vevő gazd.-i szereplő, vmely a KD-ban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot
kívánja így igazolni, továbbá az ezen tényt, adatot tart. ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektr. hatósági nyilvánt. elektr. elérhetőségéről is.
16) A különböző devizák forintra történő átszámításánál az AF feladásának napján érvényes MNB által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
17) Felelősségbiztosítás: 1. rész esetében: legalább 20.000.000 Ft/káresemény és 40.000.000 Ft/év mértékű
építőipari (kivitelezői) felelősségbiztosítás; 2. rész esetében legalább 62.000.000 Ft/káresemény és
124.000.000 Ft/év mértékű építőipari (kivitelezői) felelősségbiztosítás.
Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §.
A nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor a szerződéshez csatolnia kell az érvényes felelősségbiztosítási
kötvényének a másolatát vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie az előírt összegre.
18) AK kizárja projekttársaság létrehozását.
19) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 72. § rendelkezéseit.
20) AK a Kbt. 56. § (7) bek.-re hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást tart.
Helyszíni bejárás helye: 6728 Szeged, Napos út 12.
Időpontja: 2022.10.26. 10:00 óra
21) FIGYELEM! AK a Kbt. 69.§ (2)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, ehelyett a Kbt. 114/
A. § rendelkezéseit alkalmazza.
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Azaz, az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dok.-ok
alapján történik.
Erre tekintettel a kizáró okok hatálya alatt nem állás, és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására előírt dok.-ok AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT, AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTÁIG
BENYÚJTANDÓK.
22) AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bekezdését.
23) AK alkalmazza a Kbt. 114. § (4a) bekezdését.
24) Tartalékkeret: nem kerül előírásra.
25) FAKSZ: Daka Vince (lajstromszám: 01105)
Előzmény hirdetmény száma: KÉ 22630/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/09 (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 módosította. Egyéb közbeszerzési dokumentum nem módosult.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Nagybajom Város Önkormányzata (25669/2022)
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: Nagybajom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731553214
Postai cím: Fő Utca 40. 1.
Város: Nagybajom
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pirka Mátyás
Telefon: +36 82556950
E-mail: polgarmester@nagybajom.hu
Fax: +36 82556959
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagybajom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés-TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021
Hivatkozási szám: EKR001614802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39150000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021 azonosítószámú, "Bölcsőde építése Nagybajomban" című pályázat
keretében eszközbeszerzés az alábbi részek szerint
1. rész: Beltéri bölcsődei felszerelés: 138 féle, összesen 1.570 db eszköz
2. rész: Kültéri bölcsődei felszerelés: 22 féle, összesen 98 db eszköz
3. rész: Beltéri, nem bölcsődei eszközök: 51 féle, összesen 462 db eszköz
4. rész: Háztartási eszközök: 101 féle, összesen 1.196 db eszköz
5. rész: Informatikai és egyéb irodai eszközök: 11 féle, összesen 38 db eszköz
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.
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Az ajánlatban a megajánlott eszközt/terméket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám, gyártó,
származás stb. konkrét elnevezéssel, jelöléssel). Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat,
amely akár részben, akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának. Az egyedi készítésű
termékek esetén - ahol ez az előírás nem értelmezhető - kérjük feltüntetni az eszközlistában, hogy "egyedi
készítés".
Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan
eszközlistát, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírt pdf, valamint a bírálat elősegítése
érdekében xls formátumban is. A terméklista minden tételére ajánlatot kell adni. Érvénytelen annak az
ajánlattevőnek az ajánlata, aki a terméklista valamennyi tételére nem tesz ajánlatot. Az eszközlistában az ajánlatadáskor - valamennyi tételhez kapcsolódóan legalább egy termékfotót kell illeszteni - kivéve
az egyedi készítésű termékeket -, a termék egyértelmű beazonosíthatósága érdekében. Egyedi készítés
esetén kérjük jelölni az eszközlistában az egyedi készítés tényét.
Az eszközök átadás-átvétele: Ajánlatkérő által megadott címke mintával (az eszközlistában szereplő
tételszámmal kiegészítve) ellátott összeszerelt, beépített, beüzemelt, használatra kész eszközökről
tételenként 3 helyszínen készített fotót kérünk, a fotókat az adott rész és tételszám szerint kérjük
elnevezni (pl.: 1_1, 1_2, 1_3; 2_56, 3_102, 4_124;). A hibátlan teljesítéshez szükséges a fotódokumentáció
elektronikus adathordozón történő átadása is. Az eszközöket a teljesítési helyszínre kérjük leszállítani,
az eszközöket kicsomagolva, felcímkézve, rendeltetésszerű használatra kész állapotban veszi át az
ajánlatkérő. Az elmozdítható - vagyis beépítést, szerelést nem igénylő - eszközök szállítása, átadás-átvétele
ütemezetten, az adott rész vonatkozásában legfeljebb három ütemben történhet (vagyis nem kell az
eszközöket egyszerre, egy ütemben leszállítani). A beépítést, szerelést igénylő eszközök esetén a konkrét
átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül, Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban történik.
Kiadott excel táblázatban szereplő eszközök esetében - ahol releváns - a megadott méretektől való eltérési
lehetőség százalékos mértéke az eszközlistában szereplő minimumértékhez képest értelmezendő pozitív
irányba, a táblázatban meghatározott numerikus érték szerint.
Amennyiben releváns: a termék üzembe helyezéséhez szükséges bármely engedély, tanúsítvány
beszerzése - amennyiben szükséges - illetve az engedély beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatás
Ajánlattevő feladata, és az ajánlati árnak ezen engedélyek, tanúsítványok beszerzési költségét is
tartalmazni kell.
Ajánlattevőt beüzemelési kötelezettség terheli a szerződésben foglaltak szerint. Jótállás időtartama:
részenként meghatározott tételekre értelmezve kerül meghatározásra.
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az eszközlistában a részenként szereplő tételek sorszámozásán - a
termékek könnyebb beazonosíthatósága érdekében - ne változtassanak.
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:
24372 / 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:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (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
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/01 (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 ajánlatkérő az 1. részajánlati körhöz kapcsolódóan módosított műszaki dokumentumot
(árazatlan költségvetést) tett közzé, melyet az eredeti műszaki / közbeszerzési dokumentumokkal
megegyező helyen, az EKR-be is feltöltötte a Kbt. 55.§ (3) bekezdés alapján. Az ajánlattételi határidő
meghosszabbítására a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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NÉMETKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (25619/2022)
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: NÉMETKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15414894117
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Németkér
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7039
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Gál Erika
Telefon: +36 75331142
E-mail: nkerpolgm@gmail.com
Fax: +36 75331142
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemetker.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Külterületi helyi közút fejlesztés Németkéren"
Hivatkozási szám: EKR001662412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt keretében megvalósuló építési
beruházás kivitelezése.
A jelenlegi állapot
A meglévő földút önkormányzati tulajdonban van. Nem áll sem műemléki, sem helyi védettség alatt,
nem tartozik régészeti feltárások által megjelölt terület alá és nem érint NATURA2000 területet. Közvetlen
közútcsatlakozása nincs.
Vonalvezetése nyílegyenes, szélessége a 0+000-0+400 km szelvények között 8,0- 19,5 m, a 0+400-0+750
km szelvények között 5,0 m körüli. Átlagos esése 3,0 %.
A tervezett állapot
Fentieknek megfelelően a belterületen korábban megépített szilárd burkolatú úthoz csatlakozva a
meglévő nyomvonalon 750,0 m hosszú és 3,0 m széles betonburkolatú út épül. Ennek a 10-750 m
szelvények közötti szakasza vápás, a 0-10 m közötti szakasza, pedig domború, amely által a vizek az
önkormányzati tulajdonú 0300 helyrajzi számú földárokba jutnak. A feladat megtervezéséhez részletes
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geodéziai felmérés készült 50 m-enkénti keresztszelvényezéssel. A felmérés eredménye a 4. sz. mellékleten
(geodéziai helyszínrajz, M = 1: 500) látható.
Vízszintes és magassági vonalvezetés
A tervezett vápás vízlevezető vízszintes vonalvezetését az 5. sz. melléklet (részletes helyszínrajz, M = 1:
500) mutatja, melyből megállapítható, hogy a nyomvonal a kialakult földúton halad. Folyásirány szerint
nézve elérve a 0+010 km
szelvényt profilja rövid átmenetet követően megváltozik, bogárhátú lesz, a kis mennyiségben levonuló
vizek a betonút 2 oldalán folyhatnak a befogadóba.
Szerkezeti kialakítás
A tervezett vízlevezető
&#61656; hossza: 750,0 m,
&#61656; szélessége: 3,0 m,
&#61656; vápa mélysége: 8 cm,
&#61656; burkolat kialakítása: 18 cm CP 4/3 betonburkolat, szilárdsága
C30/37-KK-vz (kitéti osztálya: C35/45-XF416F2).
&#61656; 10 cm homokos kavics ágyazat.
A burkolat 6 m-enként dilatációs hézagot kap.
A tervezett vápás vízlevezető mintakeresztszelvényét a 8. sz. melléklet (M = 1:25) tünteti fel.
Útépítéshez kacsolódó munkák
A tervezett betonút meglévő, megmaradó földút kapcsolatait közlekedésbiztonsági okokból makadám
jellegű burkolattal kell ellátni. A makadámburkolat hossza: Pályázati-útépítésfinanszírozás esetén: 50 m
nem pályázati útépítés finanszírozásban: 20-30 m
Burkolati rétegrendek:
&#61623; 35 cm FZKA, vagy zúzalékkal kiékelt terméskő burkolat,
&#61623; 20-25 cm M56 javító réteg Trgamma 95 %, E2 nagyobb 65 MN/m2
&#61623; 10 cm homokos kavics ágyazat (kötött talajnál)
&#61623; tömörített talajtükör
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes leírását a 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

929

a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.
§-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak
meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
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:
23381 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
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Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (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 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (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 ajánlatkérő módosított műszaki dokumentumot (árazatlan költségvetést) tett közzé, melyet az eredeti
műszaki / közbeszerzési dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-be is feltöltötte a Kbt. 55.§ (3)
bekezdés alapján. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontja alapján
kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (25659/2022)
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: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728049208
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99515113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sopron.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hillebrand utcai bölcsőde eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001648302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39161000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron város délkeleti városrészén új, 3 nevelési-gondozási
egységes 84 férőhelyes bölcsődét épít a TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 számú pályázat keretében.
Az épületfejlesztés célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés
javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása.
A bölcsőde 6 x 14 fős (3 db nevelési-gondozási egységben) gyermeklétszám kiszolgálását kell, hogy
biztosítsa.
Jelen közbeszerzés keretében a szükséges eszközök kerülnek beszerzésre az alábbi tárgykörök
vonatkozásában:
1. részteljesítés: Konyhatechnológia
2. részteljesítés: Bútorok
3. részteljesítés: Eszközök
Ajánlatkérő által a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban alkalmazott rövidítések:
Ajánlatkérő: AK;
Ajánlattevő: AT;
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Alvállalkozó: AV;
Alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet: AIRSZ;
Gazdasági Szereplő: GSZ;
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.;
Közbeszerzési eljárás: Közbesz. elj.;
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.;
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren: EKR;
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: Kr.;
Közbeszerzési dokumentumok: KD;
Alkalmassági követelmény: Alk.köv.;
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: FAKSZ;
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:
23925 / 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
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A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (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 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás mellett, módosul a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás fejezete mindhárom
részteljesítésben.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (25668/2022)
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: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Nemzeti azonosítószám: 18209493106
Postai cím: Bal Fasor 6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gera Edit
Telefon: +36 203600522
E-mail: szentagotaegy@szentagota.hu
Fax: +36 62543252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szentagota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejlesztő- és segédeszközök, háztartási gépek
Hivatkozási szám: EKR001715062022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
37500000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szociálpolitikai Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogató
által „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztésének támogatása 2022” címmel meghirdetett
pályázaton elnyert támogatásokból megvalósuló beszerzések 3 részben:
1. rész: Készség- mozgásfejlesztő- és játszóeszközök
2. rész: Gondozási- és terápiás eszközök
3. rész: Háztartási gépek
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:
24370 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

934
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V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/07 (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
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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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Tar Község Önkormányzata (25782/2022)
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: Tar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735344212
Postai cím: Szondy György Út 92
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turopoli Zsolt
Telefon: +36 32470 777
E-mail: turopoli.zsolt@tarkozseg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása taron
Hivatkozási szám: EKR001736182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek és jogerős hatósági engedély alapján Tar községben 1
csoportszobás bölcsőde kivitelezése a feladat.
Főbb tájékoztató adatok és mennyiségek:
A létesítésre kerülő új épület a hőtechnikai előírásoknak és a teljes körű akadálymentesítési szabályoknak
megfelelő kialakítású. Napelemek telepítésével megújuló energiafelhasználás is megvalósul.
A fűtési rendszer kialakítása során kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, új hőleadókkal és
szabályozással.
A telken minden közmű csatlakozás rendelkezésre áll.
A létesítendő épület jellemzői:
Bölcsőde helyiségek összesen: 303,59 m2
Főzőkonyha helyiségek összesen: 93,72 m2
Külső terek összesen: 310,47 m2
Építendő helyiségek és külső terek összesen 707,78 m2
A bölcsőde épületéhez 4 db személygépkocsi parkoló, 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra.
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A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező hatósági engedély, műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás
tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24503 / 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: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő az eljárási cselekmény keretében kizárólag az ajánlati felhívást, azon belül is csak az
ajánlattételi határidőt módosította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Tokaj Város Önkormányzata (25572/2022)
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: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György polgármester
Telefon: +36 47352752
E-mail: alexandra.keresztes@tokaj.hu
Fax: +36 47352752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tokaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tokaj.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkoló és közpark Tokajban
Hivatkozási szám: EKR001192942022
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:
Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
Tokaj városa két évvel ezelőtt megvásárolta a tüzéptelep északnyugati oldalán lévő üres telekterületet
parkolóépítés céljából. A szűk területre 45 fokos beállókkal lett kiépítve a parkoló, ami jót tett a
környéknek, de nem látja el az igény szerinti színházi és kultúrközponti funkciókhoz rendelhető és egyéb
városi parkolási igényt. A színház melletti egyirányú úttal párhuzamosan egy rövidebb egyirányú út
nyitás adott alkalmat erre a fajta parkolóépítésre. A parkolók közt négyzetes levendulaágyások valósultak
meg. Ezt a parkoló formát folytatja tervünk keleti irányba úgy, hogy 28 új személygépkocsi vagy 15
személygépkocsi és 3 busz parkolhasson. A „használati vagylagosság” tehát alapjáratban 28 szgk.
parkolása megoldott, de a nagyobb rendezvényekkor előre el lehet keríteni helyet 3 db busz parkolásának.
A levendulaágyások ismétlődnek és faültetési helyek is jelölve vannak. A park északi és déli részén 12-12
parkoló épül keleten is és nyugaton is, tehát összesen 4x12=48 személygépkocsi merőleges parkolására
alkalmas terület jön létre. Így a teljes parkolószám: 90 személygépkocsi vagy más csoportosításban 77
személygépkocsi és 3 busz (lásd útterven). A parkban több elszórt hársfa kerül a két sor parkoló közé (lásd:
kertészeti munkalap). A park központi elemeként a kis teresedésen Tokaj város 8 testvérvárosának zászlója
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kerül elhelyezésre. Ez nagy fontosságú (Ruszt város főterén is ott van Tokaj címere). A park keleti oldalán
egy későbbi köztéri szobor elhelyezésének lehetőségét is tartalmazza a terv.
A parkolót befogadó park a környező utcák zöldfelületét gazdagítja, a cél, hogy egy karakteres hársliget
jöjjön létre a belvárosban, ezzel menedéket adva a méheknek és az árnyat kereső gyalogosoknak. A
parkban ligetesen telepített hársfák (Tilia tomentosa ’Szeleste’) dominálnak, az alattuk elterülő, több
évszakban díszítő cserje és évelő ágyak őket emelik és egészítik ki. A területen keresztül fut egy sétány,
mely meandezerző vonalvezetésű gyalogos útból és a mellette elhelyezett pihenőkből áll. A pihenők
pergola szerkezetűek, padokkal kiegészítve. A sétány mentén két ivókút is helyet kapott.
A közbeszerzés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen.
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:
19840 / 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felhívás ajánlattételi határideje 2022.11.25. 14:00h ról 2022.12.05. 14:00h ra módosítottuk,
valamint az ajánlatok bontási ideje is móosul 2022.11.25. 16:00h ról 2022.12.05. 16:00h ra. A felhívás
dokumentációjában történt változások az alábbiak: A teljes beruházás árazatlan költségvetései egy zip.
mappába kerültek, a költségvetési táblázatok tartalmaznak módosításokat. A műszaki dokumentáció újra
feltöltsére került, a mappából törlésre kerültek a költségvetési táblázatok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

943

VÁMOSMIKOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (25769/2022)
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: VÁMOSMIKOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15394246213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Vámosmikola
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2535
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdi Alex
Telefon: +36 27579570
E-mail: hivatal@vamosmikola.hu
Fax: +36 27579575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vamosmikola.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VM Önkormányzati épületek energetikai korsz
Hivatkozási szám: EKR001679982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vámosmikolán átalánydíjas vállalkozási szerződés
keretében. Az épületek alaprajzi elrendezése, funkcionális kialakítása nem változik a meglévőekhez képest,
építési engedély köteles munka végzésére nem kerül sor. Homlokzati falakon 12 cm, pincefödémen 10
cm grafitos EPS, lábazaton 10 cm XPS, padlásfödémen és ferde tetősíkon 25 cm ásványgyapot utólagos
hőszigetelés, nyílászárók cseréje (Uw=1,0), 2 db 10 kWp és 2 db 5 kWp teljesítményű napelemes rendszer
kiépítése valósul meg.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések műszaki tartalomhoz kapcsolódó kérdéseit Ajánlatkérő
határidőben nem tudja kiegészítő tájékoztatás keretében megválaszolni. A módosítás Kbt. 55. § (6)
bekezdés alapján: "nem eredményezheti a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó
feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta
volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnake részvételre jelentkezni vagy ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az ajánlatkérőnek az
alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több gazdasági
szereplő is részt vehetett volna."
A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdés szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
A Kbt. 53. § (2) bekezdés szerint, ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az
(1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg
tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.)
Ajánlatkérő a dokumentumok átdolgozása után az eljárás újra indítását tervezi.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (25555/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728489209
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsaka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zsaka.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Zsákán
Hivatkozási szám: EKR000706252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretében külterületi utak
stabilizálását, burkolat felújítását és csapadékvíz-elvezetését kívánja megvalósítani.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15536 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/11/30
Helyesen:
2022/12/14
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: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/23 (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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25124/2022)
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: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 305757841
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K2151 Laborvegyszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000789462021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
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: Laborvegyszerek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Hulladékhasznosító Mű 82. sz. raktár. Bp. XV. Mélyfúró u. 10-12.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 114 féle, laborvegyszer (2-Propanol, 4dimetil-amino-benzaldehid, 2,2-Dipiridil, Aceton, Ammónium-acetát, Ammónium-hidroxid 25%,
Ammónium-klorid, Ammónium-metavanadát, Ammónium-molibdenát 4-hidrát, Ammónium-nitrát,
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L-Aszkorbinsav, Bárium-klorid 2-hidrát, Bórsav, Cink-acetát 2-hidrát, Citromsav 1-hidrát, Di-isopropilamin, Ecetsav 99-100%-os, Eriokrómfekete T, Etanol 96%, Ezüst-nitrát, o-Fenantrolin-hidroklorid
monohidrát ,Fenolftalein, Hidrogén-fluorid, Hidrogén-peroxid, Hidroxilamin-hidroklorid, Horzsakő,
Kalcium-karbonát, Kalcium-klorid vízmentes, Kálium-hidroxid, Kálium-klorid, Kálium-kromát, Káliumpermanganát, Kálium-piroszulfit, Kálium-perszulfát, Kálium-antimon(III)-tartarát, Kénsav 96 %-os, Labex
A, Magnézium-klorid 6-hidrát, Mangán-klorid*4hidrát, Metil-etil-keton, Metol, Metilénkék, Metilnarancs,
Metilvörös, Murexid, Nátrium acetát vízmentes, Na-dietil-ditiokarbamát-3hidrát, Nátrium-hidrogénkarbonát, Nátrium hidroxid szemcsés, Kálium-jodid, Nátrium-klorid, Nátrium-nitrát, Nátrium-szalicilát,
Nátrium-szulfid hidrát, Nátrium-tetraborát 10-hidrát, Oxálsav 2 hidrát, Paraffinolaj, Petroléter 60-80 °C,
Etiléndiamin-tetraecetsav-dinátriumsó 2 hidrát, Réz(II)-szulfát*5 víz, Salétromsav,
Sósav 37 %-os, 5-Szulfoszalicilsav 2 hidrát, o-Tolidin, Toluol, Trietanolamin, tri-Nátrium-foszfát -12hidrát,
Vas(II)-ammónium-szulfát 6-hidrát, Xilenolnarancs, 2-40 mg/l KOI teszt, 15-160 mg/l KOI teszt, 100-1500
mg/l KOI teszt, 0,30-8,00 mg/l Nitrát teszt
50-250 mg/l Nitrát teszt, 0,1-4,0 mg/l Nitrit teszt, 0,2-10 mg/l Ammonium teszt, 0,20-5,00 mg/l Összes
foszfát teszt, RK 51 puffer
Kálium-hidrogén-karbonát vízmentes, Kálium-dihidrogén-foszfát, Kálium-hidrogén-ftalát, Szilíciumstandard ampulla, Kvarchomok
Benzoesav, Etilénglikol vízmentes, Etanol abszolút, α-Naftolftalein, Nátrium-molibdenát-2víz ar., Nátriumlauril-szulfát ar., COMPACT DRY EC 40 darabos, COMPACT DRY X-SA 40 darabos, COMPACT DRY TC40
darabos, COMPACT DRY CF 40 darabos, "VISOCOLOR® ECO Szulfid, Méréstartomány: 0.1-0.8 mg/l S(2-),
kb.90 méréshez elegendő", Legipid alapcsomag 10 teszthez, "VISOCOLOR® ECO Klór 2 meghatározó
készlet, (szabd + kötött klór)(0.1-2.0 mg/l Cl2)", Hexametilén-tetramin
DI-felületkezelő, Keményítő 1% vizes oldat,stab., Réz standard old. 1g/l 2% HNO3-ban, atomabszorpciós
standard, Diammónium-citrát, Na-dietil-ditiokarbamát 3víz, Brómtimolkék, izo-Amil-alkohol, a.r., Nátriumtioszulfát vm, a.r., Nátrium-karbonát, vízmentes, a.r., 1-naftolbenzein, Kálium-hidrogén-dijodát, a.r.,
Hidrazin-szulfát, Szulfaminsav, pH puffer 4,00, pH puffer 7,00, pH puffer 10,00, RK 91 puffer) beszerzése
a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 2023.06.30-ig , illetve
amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, illetve
amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen
nettó 14 000 000,- Ft kimerüléséig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján
ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, 1/a. sz. mellékletben
(ártáblázatban), vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott
termékkel műszakilag, kiszerelésében, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában
és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve
felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel
rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására.
A nyertes ajánlattevő által leszállítandó laborvegyszerek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
mellékletét képező kiadásra kerülő árazatlan költségvetés 1/a. sz. melléklete és a műszaki leírás
tartalmazza.
Az Ár táblázatban (1/a. sz. melléklet) megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi
tapasztalatok felhasználásával, 2023.06.30-ig , , a beszerzés mennyiségének a nettó ajánlati összár
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A
megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23843 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Laborvegyszerek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14000000
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):

24900000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24900000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Hulladékhasznosító Mű 82. sz. raktár. Bp. XV. Mélyfúró u. 10-12.
VI.1.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Keretszerződés keretében 114 féle, laborvegyszer (2-Propanol, 4dimetil-amino-benzaldehid, 2,2-Dipiridil, Aceton, Ammónium-acetát, Ammónium-hidroxid 25%,
Ammónium-klorid, Ammónium-metavanadát, Ammónium-molibdenát 4-hidrát, Ammónium-nitrát,
L-Aszkorbinsav, Bárium-klorid 2-hidrát, Bórsav, Cink-acetát 2-hidrát, Citromsav 1-hidrát, Di-isopropilamin, Ecetsav 99-100%-os, Eriokrómfekete T, Etanol 96%, Ezüst-nitrát, o-Fenantrolin-hidroklorid
monohidrát ,Fenolftalein, Hidrogén-fluorid, Hidrogén-peroxid, Hidroxilamin-hidroklorid, Horzsakő,
Kalcium-karbonát, Kalcium-klorid vízmentes, Kálium-hidroxid, Kálium-klorid, Kálium-kromát, Káliumpermanganát, Kálium-piroszulfit, Kálium-perszulfát, Kálium-antimon(III)-tartarát, Kénsav 96 %-os, Labex
A, Magnézium-klorid 6-hidrát, Mangán-klorid*4hidrát, Metil-etil-keton, Metol, Metilénkék, Metilnarancs,
Metilvörös, Murexid, Nátrium acetát vízmentes, Na-dietil-ditiokarbamát-3hidrát, Nátrium-hidrogénkarbonát, Nátrium hidroxid szemcsés, Kálium-jodid, Nátrium-klorid, Nátrium-nitrát, Nátrium-szalicilát,
Nátrium-szulfid hidrát, Nátrium-tetraborát 10-hidrát, Oxálsav 2 hidrát, Paraffinolaj, Petroléter 60-80 °C,
Etiléndiamin-tetraecetsav-dinátriumsó 2 hidrát, Réz(II)-szulfát*5 víz, Salétromsav,
Sósav 37 %-os, 5-Szulfoszalicilsav 2 hidrát, o-Tolidin, Toluol, Trietanolamin, tri-Nátrium-foszfát -12hidrát,
Vas(II)-ammónium-szulfát 6-hidrát, Xilenolnarancs, 2-40 mg/l KOI teszt, 15-160 mg/l KOI teszt, 100-1500
mg/l KOI teszt, 0,30-8,00 mg/l Nitrát teszt
50-250 mg/l Nitrát teszt, 0,1-4,0 mg/l Nitrit teszt, 0,2-10 mg/l Ammonium teszt, 0,20-5,00 mg/l Összes
foszfát teszt, RK 51 puffer
Kálium-hidrogén-karbonát vízmentes, Kálium-dihidrogén-foszfát, Kálium-hidrogén-ftalát, Szilíciumstandard ampulla, Kvarchomok
Benzoesav, Etilénglikol vízmentes, Etanol abszolút, α-Naftolftalein, Nátrium-molibdenát-2víz ar., Nátriumlauril-szulfát ar., COMPACT DRY EC 40 darabos, COMPACT DRY X-SA 40 darabos, COMPACT DRY TC40
darabos, COMPACT DRY CF 40 darabos, "VISOCOLOR® ECO Szulfid, Méréstartomány: 0.1-0.8 mg/l S(2-),
kb.90 méréshez elegendő", Legipid alapcsomag 10 teszthez, "VISOCOLOR® ECO Klór 2 meghatározó
készlet, (szabd + kötött klór)(0.1-2.0 mg/l Cl2)", Hexametilén-tetramin
DI-felületkezelő, Keményítő 1% vizes oldat,stab., Réz standard old. 1g/l 2% HNO3-ban, atomabszorpciós
standard, Diammónium-citrát, Na-dietil-ditiokarbamát 3víz, Brómtimolkék, izo-Amil-alkohol, a.r., Nátriumtioszulfát vm, a.r., Nátrium-karbonát, vízmentes, a.r., 1-naftolbenzein, Kálium-hidrogén-dijodát, a.r.,
Hidrazin-szulfát, Szulfaminsav, pH puffer 4,00, pH puffer 7,00, pH puffer 10,00, RK 91 puffer) beszerzése
a műszaki leírásban, valamint az 1/a. sz. mellékletben meghatározottak szerint 2023.06.30-ig , illetve
amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, illetve
amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig terjedő időtartamra, összesen
nettó 14 000 000,- Ft kimerüléséig.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 % összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettséget.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján
ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, 1/a. sz. mellékletben
(ártáblázatban), vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott
termékkel műszakilag, kiszerelésében, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában
és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve
felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel
rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására.
A nyertes ajánlattevő által leszállítandó laborvegyszerek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
mellékletét képező kiadásra kerülő árazatlan költségvetés 1/a. sz. melléklete és a műszaki leírás
tartalmazza.
Az Ár táblázatban (1/a. sz. melléklet) megadott mennyiségek tapasztalati mennyiségek, melyek a korábbi
tapasztalatok felhasználásával, 2023.06.30-ig , , a beszerzés mennyiségének a nettó ajánlati összár
egyértelmű meghatározása érdekében történt, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A
megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
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(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: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14016417242
Postai cím: Késmárk Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: reanallabor@reanallabor.hu
Telefon: +36 14146040
Internetcím(ek): (URL) www.reanallabor.hu
Fax: +36 14146046
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 1/a. számú mellékletében foglalt egységárak kölcsönös akaratelhatározással módosultak (a
módosulás mértéke összességében 15%).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az ár- és költségnövekedést több tényező is okozta, így részben a koronavírus
okozta gazdasági válság, részben pedig az orosz-ukrán háború kitörése okán az energia árának drasztikus
emelkedése, valamint a munkabér, illetőleg az üzemanyagár és így a szállítási költségek növekedése is. A
világpiacon a csomagoló anyagok és vegyipari alapanyagok ára előre nem kalkulálható mértékben közel
15-20%-kal emelkedtek az elmúlt hónapokban. Tovább fokozta az ár- és költségnövekedést a magyar
forint gyengülése, amely a szerződés aláírásakor 360 HUF/EUR körül volt, az utóbbi hónapokban viszont
400 HUF/EUR fölé emelkedett, ami további közel 10 %-os áremelkedést okozott.
A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés szerinti feladatok elvégzése
nem változik; kizárólag az egységárak módosítására és a hatály meghosszabbítására kerül sor, az
eredetileg rögzített keretmennyiség változatlanul hagyása mellett.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
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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: 14000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 14000000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (Ht.)92/H.§ (7) bekezdésében és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.rendelet 3/B§-ában foglaltak szerint Szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt adott esetben a Magyar Energetikai és
Közmű Szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyja.
A Szerződés a Hivatal jóváhagyásának napján (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az
erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Vevő Eladót (ideértve az e-mailen történő értesítést is)
soron kívül értesíti.
Jelen Szerződésmódosítás a Hivatal jóváhagyásának napján (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges
jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatálya. A Szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései hatályban maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (25450/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25894682
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 könyvvizsgálói feladatai
Hivatkozási szám: EKR000933722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 könyvvizsgálói feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék
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A B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, „Ifjúsági Garancia”
elnevezésű projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése. A projekt teljes időszakának
könyvvizsgálói ellenőrzése, beleértve a szerződéskötés előtti időszakot is, a fizetési részletezésnek megfelelően.
Az éves könyvvizsgálatokat a 2015.01.01-2021.10.31. közötti projektmegvalósítási időszakra, azon belül minden
egyes befejezett pénzügyi évet érintően, a program Irányító Hatósági által jóváhagyott Kifizetési igénylések
alapján szükséges elvégezni a részletezett időszakokra. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által biztosított
információk alapján, az adott pénzügyi évben hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint
köteles megbízását teljesíteni. A vizsgálati jelentésért a Könyvvizsgáló felel. A feladat ellátása során készült
valamennyi dokumentumot, jelentést magyar nyelven kell elkészítenie a Könyvvizsgálónak, és 2 papír alapú és
1 elektronikus példányban kell átadnia az Ajánlatkérő részére. Az ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a közpénzek
felhasználásának szabályszerűségét.
(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: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
02956 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 könyvvizsgálói feladatai
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Rákóczi Út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17943149
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A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9400000
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):

79212000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79212000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, „Ifjúsági Garancia”
elnevezésű projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése. A projekt teljes időszakának
könyvvizsgálói ellenőrzése, beleértve a szerződéskötés előtti időszakot is, a fizetési részletezésnek megfelelően.
Az éves könyvvizsgálatokat a 2015.01.01-2023.06.30. közötti projektmegvalósítási időszakra, azon belül minden
egyes befejezett pénzügyi évet érintően, a program Irányító Hatósági által jóváhagyott Kifizetési igénylések
alapján szükséges elvégezni a részletezett időszakokra. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által biztosított
információk alapján, az adott pénzügyi évben hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint
köteles megbízását teljesíteni. A vizsgálati jelentésért a Könyvvizsgáló felel. A feladat ellátása során készült
valamennyi dokumentumot, jelentést magyar nyelven kell elkészítenie a Könyvvizsgálónak, és 2 papír alapú és
1 elektronikus példányban kell átadnia az Ajánlatkérő részére. Az ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a közpénzek
felhasználásának szabályszerűségét.
(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: 2015/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9400000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Rákóczi Út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
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Internetcím(ek): (URL) www.focusaudit.hu
Fax: +36 17943149
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I. A 9. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„9. Megbízott feladatát képezi a projekt teljes időszakának könyvvizsgálói ellenőrzése, beleértve a
szerződéskötés előtti időszakot is, a fizetési részletezésnek megfelelően. Az éves könyvvizsgálatokat
a 2015.01.01-2023.06.30. közötti projektmegvalósítási időszakra, azon belül minden egyes befejezett
pénzügyi évet érintően a program Irányító Hatóság által jóváhagyott kifizetési igénylések alapján
szükséges elvégezni a részletezett időszakokra.”
II. A 14-15. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„14. Megbízott feladatait a projekt fizikai zárását követő 45. napig köteles ellátni. A projekt fizikai
befejezésének tervezett időpontja 2023.06.30. Amennyiben a projekt időszak befejezésének időpontja
megváltozik, úgy a zárójelentés elkészítésének határideje értelemszerűen és azonos mértékben, a felek
külön megállapodása nélkül automatikusan módosul. Megbízó a projekt időszakot érintő változás esetén
haladéktalanul értesíteni köteles Megbízottat a módosulás pontos időtartamának megadásával.
15. Az egyes időszakok ellenőrzését Megbízott az alábbi határidőkön belül köteles elvégezni:
a) A 2015.01.01-2015.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje:
2019.06.30. Megbízott köteles ezen határidőig az ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig
kiadni.
b) A 2016.01.01-2016.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje:
2019.06.30. Megbízott köteles ezen határidőig az ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig
kiadni.
c) A 2017.01.01-2017.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje:
2019.06.30. Megbízott köteles ezen határidőig az ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig
kiadni.
d) A 2018.01.01-2018.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
az adott évet érintő utolsó támogatói jóváhagyást követő 60. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az
ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig kiadni.
e) A 2019.01.01-2019.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
az adott évet érintő utolsó támogatói jóváhagyást követő 60. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az
ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig kiadni.
f) A 2020.01.01-2020.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
az adott évet érintő utolsó támogatói jóváhagyást követő 60. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az
ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig kiadni.
g) A 2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
az adott évet érintő utolsó támogatói jóváhagyást követő 60. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az
ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig kiadni.
h) A 2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
az adott évet érintő utolsó támogatói jóváhagyást követő 60. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az
ellenőrzést elvégezni és a jelentést ezen határidőig kiadni.
i) A 2023.01.01-2023.06.30. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának határideje
a projekt fizikai zárását követő 45. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az ellenőrzést elvégezni és a
jelentést ezen határidőig kiadni.
j) A 2015.01.01-2023.06.30. közötti időszak, azaz a teljes projekt záró vizsgálatának határideje a
projekt zárását követő 45. nap. Megbízott köteles ezen határidőig az ellenőrzést elvégezni. Megbízott
kötelezettsége ugyanezen határidőn belül a zárójelentés elkészítése, majd annak elkészülte után a teljes
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programra vonatkozóan a 4400. témaszámú standard szerinti könyvvizsgálói jelentés elkészítése és
megküldése.”
Kiegészítés a VII.1. pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2019.01.31. napján
megbízási szerződést kötöttek a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia” projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálói feladatok komplett elvégzésére. A projekt fizikai befejezési határidejét a Támogató
Pénzügyminisztérium a 8. sz. módosítással 2022.12.31. napjára, majd a 12. sz. módosítással 2023.06.30.
napjára módosította. Felek a megkötött szerződés 14. pontjában megállapodtak, hogy „Megbízott
feladatait a projekt fizikai zárását követő 45. napig köteles ellátni. A projekt fizikai befejezésének tervezett
időpontja 2021.10.31. Amennyiben a projekt időszak befejezésének időpontja megváltozik, úgy a
zárójelentés elkészítésének határideje értelemszerűen és azonos mértékben, a felek külön megállapodása
nélkül automatikusan módosul.”
Kiegészítés a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 9400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9400000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Kiegészítés a VI.2.1. ponthoz:
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III. A 20. pont helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„20. Megbízott előlegre nem jogosult. Megbízott 7 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az
alábbiak szerint:
a) a 2015.01.01-2015.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
b) a 2016.01.01-2016.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
c) a 2017.01.01-2017.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
d) a 2018.01.01-2018.12.31. között időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
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e) a 2019.01.01-2019.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
13%-nak
f) a 2020.01.01-2020.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
g) a 2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 13%-nak
h) a 2022.01.01-2022.12.31. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának teljesítése után
a teljes megbízási díj 5%-nak megfelelő összegről jogosult részszámlát benyújtani és
i) a 2023.01.01-2023.06.30. közötti időszakra benyújtott kifizetési igénylések vizsgálatának és a
2015.01.01-2023.06.30. közötti időszak, azaz a teljes projekt záró vizsgálatának teljesítése után a teljes
megbízási díj 4%-nak megfelelő összegről jogosult a végszámlát benyújtani.”
Kiegészítés a VI.2.2. ponthoz: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e
körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Mivel a projekt befejezési időpontja változott, így
Megbízott az új időponthoz igazodva köteles elvégezni feladatait a szerződés szerint. Felek a szerződést
2021.09.17. napján már módosították a projekt fizikai befejezésének akkor tervezett időpontjára,
azaz 2022.12.31. napjára. Felek a szerződés 1. sz. szerződésmódosítással meghatározott vonatkozó
rendelkezéseit a projekt megváltozott befejezési határidejéhez igazítják. A módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét, Megbízottnak ugyanazon feladatot kell ellátnia, ugyanazon díj ellenében.
A szerződés módosításnak jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
A hirdetmény első feladása: 2022.11.22.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (25436/2022)
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: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735863243
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bese Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
Hivatkozási szám: EKR000943592022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71312000-8

További tárgyak:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1237 Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 19. (hrsz.: 183207/3) tervellenőrzéssel érintett helyszín.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátása Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére.
Ellátandó feladat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest, XXIII. kerület Fatimai u. 19. 183207/3
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú – jelenleg üres, beépítetlen telken új bölcsőde kialakítását
tervezi megvalósítani, melyhez építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása, valamint
a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzése szükséges
mérnöki tevékenység igénybevételével, tervezési szerződés keretében. Erre a feladatra a tervezési
szerződés - 7 hónapos teljesítési határidővel - az Ajánlatkérő és a Tervező között 2022. június hónap 21.
napján aláírásra került. A tervezési szerződésben foglalt teljesítési határidő ezek alapján 2023. január 21.
napja.
A fent részletezett tervezési folyamathoz szükséges a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező
tervellenőri feladatok ellátása (tervellenőr igénybevétele), akinek feladata az építés minősége, a szakszerű
kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és az
egyéb jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából – jogszabályban
előírt esetekben és módon – az engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész)
tartalmának műszaki tartalmának szakszerűségének, illetve a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások,
szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése (1997. évi LXXVIII. tv. 33. §,
31. §). A tervellenőr szakmai tanácsadással folyamatosan az Ajánlatkérő rendelkezésére kell álljon (pl.
az Ajánlatkérő által kijelölt 6 db alkalommal az egyébként kétheti rendszerességgel tartandó tervezői
kooperáción való részvétellel).
Ajánlatkérő a Tervező által leszállított építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzésére 14 naptári
napos, a Tervező által leszállított kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzésére szintén 14 naptári napos
határidőt tűz.
A tervellenőri tevékenység az alábbi szakterületekre terjed ki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend.
vonatkozásában:
- Építészeti tervezési terület : É
- Építmények gépészeti tervezési szakterület: G
- Építményvillamossági tervezési szakterület: V
- Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K
- Tartószerkezeti tervezési szakterület: T
A független tervellenőri tevékenységet a Magyar Mérnök Kamara Tervellenőri Szabályzatában
rögzítetteknek megfelelően kell ellátni minden tervezési szakaszra vonatkozóan. A szabályzat a következő
elérési úton tekinthető meg:
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/mmk-tervellenorzesi-szabalyzat.pdf
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésére, mely szerint:
„…Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészetiműszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).”
Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli a tervezési feladattal (azaz a szerződött tervező feladatával)
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
A tervezési feladat az Ajánlatkérő által biztosított, 3076 m2 alapterületű telekre a családban nevelkedő
– 20 hetestől 3 éves korú –gyermekek napközbeni szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény
tervezése.
Tervezési és tervezői közreműködői feladatok:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése és az engedélyezési eljárás során közreműködés;
- Kiviteli tervdokumentáció készítése; a kiviteli terveken felül, minden egyéb olyan terv elkészítése, amely
a bölcsőde funkciójának ellátásához szükséges és amely elengedhetetlen a jelenlegi nem hasznosított
területen építendő épülethez és szolgáltatásához;
- A beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, tételes árazatlan- és árazott költségvetési kiírás
elkészítése mennyiségi kimutatással;
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- Szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az
esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges
dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő
képviselete.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás és a kivitelezés során tervezői
közreműködés.
Főbb tervezési feladatok felsorolása, elkészítendő tervek /tájékoztató jelleggel/:
- Geodézia felmérés
- Geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény elkészítése
- Bölcsőde épület engedélyezési és kiviteli terve, kerítés terve
- Építészet
- Tartószerkezet
- Épületgépészet
- gépészeti rendszerek
- fűtés-hűtési rendszerek
- megújuló energetikai fejlesztések
- szellőztetés, légkezelés
- csapadékvíz kérdése
- Erősáramú rendszerek, elektromos-energia ellátás
- napelemes rendszer kialakításának lehetősége
- Gyengeáramú rendszerek
- elemek, automatikák, beléptető rendszerek ezek rendszertervű kiszolgálása
- Tűzvédelem
- Villámvédelem
- Zajvédelem
- BET (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv)
- Teljes körű komplex akadálymentesítés
- Külső közművek, bekötővezetékek kérdése
- Ingatlan gépkocsi behajtójának terve
- Ingatlanon belüli út- és térburkolat, játszókert kiviteli terve
- Kertépítészet kiviteli terve a szükséges egyéb (locsolás, kertvilágítás stb.) szakágakat is tartalmazva
(játszóeszközök telepítési tervei)
- Ingatlanon belüli közművek kiviteli terve
- Ingatlan gépkocsi behajtó kiviteli terve, a szükséges forgalomtechnikai tervvel
- Ingatlan közműbekötések kiviteli terve
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó tételes költségvetés kiírás
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó árazott költségvetés
- Minden szakág építési engedélyes tervéhez kapcsolódó tervezői költségbecslés
- Bútorozási terv
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklet szerinti eszközök, berendezések, felszerelések
-eszközlista
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.9) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 14
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: RRF-1.1.2-21-2022-00042
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19922 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23817876242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@szitemag.hu
Telefon: +36 304564098
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: 4230000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71312000-8

További tárgyak:
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1237 Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 19. (hrsz.: 183207/3) tervellenőrzéssel érintett helyszín.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátása Budapest
Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére.
Ellátandó feladat:
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest, XXIII. kerület Fatimai u. 19. 183207/3
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú – jelenleg üres, beépítetlen telken új bölcsőde kialakítását
tervezi megvalósítani, melyhez építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása, valamint
a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzése szükséges
mérnöki tevékenység igénybevételével, tervezési szerződés keretében. Erre a feladatra a tervezési
szerződés - 7 hónapos teljesítési határidővel - az Ajánlatkérő és a Tervező között 2022. június hónap 21.
napján aláírásra került. A tervezési szerződésben foglalt teljesítési határidő ezek alapján 2023. január 21.
napja.
A fent részletezett tervezési folyamathoz szükséges a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező
tervellenőri feladatok ellátása (tervellenőr igénybevétele), akinek feladata az építés minősége, a szakszerű
kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és az
egyéb jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából – jogszabályban
előírt esetekben és módon – az engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész)
tartalmának műszaki tartalmának szakszerűségének, illetve a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások,
szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése (1997. évi LXXVIII. tv. 33. §,
31. §). A tervellenőr szakmai tanácsadással folyamatosan az Ajánlatkérő rendelkezésére kell álljon (pl.
az Ajánlatkérő által kijelölt 6 db alkalommal az egyébként kétheti rendszerességgel tartandó tervezői
kooperáción való részvétellel).
Ajánlatkérő a Tervező által leszállított építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzésére 14 naptári
napos, a Tervező által leszállított kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzésére szintén 14 naptári napos
határidőt tűz.
A tervellenőri tevékenység az alábbi szakterületekre terjed ki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend.
vonatkozásában:
- Építészeti tervezési terület : É
- Építmények gépészeti tervezési szakterület: G
- Építményvillamossági tervezési szakterület: V
- Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K
- Tartószerkezeti tervezési szakterület: T
A független tervellenőri tevékenységet a Magyar Mérnök Kamara Tervellenőri Szabályzatában
rögzítetteknek megfelelően kell ellátni minden tervezési szakaszra vonatkozóan. A szabályzat a következő
elérési úton tekinthető meg:
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/mmk-tervellenorzesi-szabalyzat.pdf
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésére, mely szerint:
„…Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészetiműszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).”
Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli a tervezési feladattal (azaz a szerződött tervező feladatával)
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
A tervezési feladat az Ajánlatkérő által biztosított, 3076 m2 alapterületű telekre a családban nevelkedő
– 20 hetestől 3 éves korú –gyermekek napközbeni szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény
tervezése.
Tervezési és tervezői közreműködői feladatok:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése és az engedélyezési eljárás során közreműködés;
- Kiviteli tervdokumentáció készítése; a kiviteli terveken felül, minden egyéb olyan terv elkészítése, amely
a bölcsőde funkciójának ellátásához szükséges és amely elengedhetetlen a jelenlegi nem hasznosított
területen építendő épülethez és szolgáltatásához;
- A beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, tételes árazatlan- és árazott költségvetési kiírás
elkészítése mennyiségi kimutatással;
- Szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az
esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges
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dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő
képviselete.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás és a kivitelezés során tervezői
közreműködés.
Főbb tervezési feladatok felsorolása, elkészítendő tervek /tájékoztató jelleggel/:
- Geodézia felmérés
- Geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény elkészítése
- Bölcsőde épület engedélyezési és kiviteli terve, kerítés terve
- Építészet
- Tartószerkezet
- Épületgépészet
- gépészeti rendszerek
- fűtés-hűtési rendszerek
- megújuló energetikai fejlesztések
- szellőztetés, légkezelés
- csapadékvíz kérdése
- Erősáramú rendszerek, elektromos-energia ellátás
- napelemes rendszer kialakításának lehetősége
- Gyengeáramú rendszerek
- elemek, automatikák, beléptető rendszerek ezek rendszertervű kiszolgálása
- Tűzvédelem
- Villámvédelem
- Zajvédelem
- BET (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv)
- Teljes körű komplex akadálymentesítés
- Külső közművek, bekötővezetékek kérdése
- Ingatlan gépkocsi behajtójának terve
- Ingatlanon belüli út- és térburkolat, játszókert kiviteli terve
- Kertépítészet kiviteli terve a szükséges egyéb (locsolás, kertvilágítás stb.) szakágakat is tartalmazva
(játszóeszközök telepítési tervei)
- Ingatlanon belüli közművek kiviteli terve
- Ingatlan gépkocsi behajtó kiviteli terve, a szükséges forgalomtechnikai tervvel
- Ingatlan közműbekötések kiviteli terve
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó tételes költségvetés kiírás
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó árazott költségvetés
- Minden szakág építési engedélyes tervéhez kapcsolódó tervezői költségbecslés
- Bútorozási terv
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklet szerinti eszközök, berendezések, felszerelések
-eszközlista
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.9) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 14
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4230000
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: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23817876242
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: info@szitemag.hu
Telefon: +36 304564098
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Szerződés 9.1.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
Az M/1.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben
meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
Szakember neve: Kozma Klára
Szakember születési helye és ideje: Székesfehérvár, 1979. 06. 16.
Módosított szerződéses feltétel:
Az M/1.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben
meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
Szakember neve: Szécsi Zsolt Gyula
Szakember születési helye és ideje: Kecskemét, 1968. 01. 01.
2. Felek a Szerződés 9.1.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
Az M/1.5. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben
meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
Szakember neve: Szarka Gergő Tamás
Szakember születési helye és ideje: Oroszlány, 1981. 04. 24.
Módosított szerződéses feltétel:
Az M/1.5. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben
meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
Szakember neve: Szabó Zoltán
Szakember születési helye és ideje: Szabadszállás, 1974. 12. 15.
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: Megbízott jelezte, hogy az M/1.1. alkalmassági követelmény igazolására - egyúttal
a 2. értékelési részszempontra -, továbbá az M/1.5. alkalmassági követelmény igazolására - egyúttal a 6.
értékelési részszempontra - bemutatott szakemberek helyett másik szakembereket kíván a továbbiakban
bevonni a teljesítésbe. A szakemberek személyének módosítására vonatkozó bejelentés megfelel a Kbt.
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138. §-ban foglalt rendelkezéseknek, a szakemberek személyének változásához a Megbízó a hozzájárulását
megadja.
A szakemberek cseréjével kapcsolatosan a közbeszerzési törvényben foglalt szabályok minden
ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítik a szakemberek személye későbbi
változásának pontos feltételeit, amely a Felek jogviszonyának tartalmát e tekintetben kötelezően megadja
(Ptk. 6:63. § (4) bekezdés), ezért a szakemberek személyének változásakor a Szerződés az eredetileg is
annak tartalmát képező szabálynak megfelelően a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont alapján módosításra kerül.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x 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: 4230000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4230000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/25 (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
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (25091/2022)
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: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724430203
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 20
Város: Dunapataj
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6328
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Edit
Telefon: +36 78425042
E-mail: igazgatas@patajnet.hu
Fax: +36 78425057
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunapataj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunapataj.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunapataj sportcentrum 2 részben (1485)
Hivatkozási szám: EKR001420502021
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: Sport és Szabadidő Centrum építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212220-4
45211350-7

45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6328 Dunapataj, 4086/25 hrsz.

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Sport és Szabadidő Centrum építése
Sport és Szabadidő Centrum épület építése: a tervezett épület bruttó alapterülete 540,71 m², földszintes
épületként kerül kialakításra, építménymagasság 3,94 m. 255,75 m²-en bowlingpálya és ülőrész,
tartózkodási tér, 116,20 m²-en játékterem, 18,20 m²-en büfé, 31 m²-en büfétér, valamint további
helyiségként öltöző-zuhanyzó, illemhelyek és raktárhelyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület szerkezeti rendszere pillérvázas, monolit vasbeton sávalapozás 110,23 m³, monolit vasbeton
talpkoszorú, tégla falazatok, előregyártott áthidalók 40 db, acél tetőszerkezet gyártása 561 m², 588 m²
tetőfedés pur vagy pir tetőpanellal, 16 db műanyag kültéri és 21 db műanyag beltéri nyílászáró, 324,89
m² térkőburkolat készítése, 68 db csatlakozóaljzat, 71 db lámpatest és fénycső, fényforrás, 39 db 180 db
elágazó doboz, illetve szerelvénydoboz elhelyezése, 130 db kábeltálca, változó hűtőközeg-tömegáramú
levegő-levegő hőszivattyús rendszer épül 10 beltéri és 2 kültéri egységgel.
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.
Jelen rész tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles tevékenység.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) 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 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:
24846 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sport és Szabadidő Centrum építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/07 (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: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10684669203
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 185824485
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212220-4

Kiegészítő szójegyzék

45211350-7
45212100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6328 Dunapataj, 4086/25 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Sport és Szabadidő Centrum építése
Sport és Szabadidő Centrum épület építése: a tervezett épület bruttó alapterülete 540,71 m², földszintes
épületként kerül kialakításra, építménymagasság 3,94 m. 255,75 m²-en bowlingpálya és ülőrész,
tartózkodási tér, 116,20 m²-en játékterem, 18,20 m²-en büfé, 31 m²-en büfétér, valamint további
helyiségként öltöző-zuhanyzó, illemhelyek és raktárhelyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület szerkezeti rendszere pillérvázas, monolit vasbeton sávalapozás 110,23 m³, monolit vasbeton
talpkoszorú, tégla falazatok, előregyártott áthidalók 40 db, acél tetőszerkezet gyártása 561 m², 588 m²
tetőfedés pur vagy pir tetőpanellal, 16 db műanyag kültéri és 21 db műanyag beltéri nyílászáró, 324,89
m² térkőburkolat készítése, 68 db csatlakozóaljzat, 71 db lámpatest és fénycső, fényforrás, 39 db 180 db
elágazó doboz, illetve szerelvénydoboz elhelyezése, 130 db kábeltálca, változó hűtőközeg-tömegáramú
levegő-levegő hőszivattyús rendszer épül 10 beltéri és 2 kültéri egységgel.
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.
Jelen rész tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles tevékenység.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 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: 197585990
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generál Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10684669203
Postai cím: Vasút Utca 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
E-mail: general.kalocsa@gmail.com
Telefon: +36 305151269
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 5.15. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésének
napjától számított 11 (tizenegy) naptári hónap, de legkésőbb 2022. október 31. Amennyiben tehát a
munkaterület átadásától számítottan nem áll rendelkezésre 11 (tizenegy) naptári hónap, úgy a 2022.
október 31-i dátum az irányadó.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosuló szerződéses rendelkezés:
„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépésének
napjától számított 15 (tizenöt) naptári hónap, de legkésőbb 2023. február 28. Amennyiben tehát a
munkaterület átadásától számítottan nem áll rendelkezésre 15 (tizenöt) naptári hónap, úgy a 2023. február
28.-i dátum az irányadó.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A Szerződés 12.1. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásának napjától számított 11
(tizenegy) naptári hónap, de legkésőbb 2022. október 31. napja.”
Módosuló szerződéses rendelkezés:
„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásának napjától számított 15 (tizenöt)
naptári hónap, de legkésőbb 2023. február 28. napja.”
A Szerződés 6.1. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti
meg, amelynek összege 185.824.485,-Ft + ÁFA, azaz Egyszáznyolcvanötmillió-nyolcszázhuszonnégyezernégyszáznyolcvanöt;- Ft plusz általános forgalmi adó.”
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Módosuló szerződéses rendelkezés:
„A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti
meg, amelynek összege 197.585.990,-Ft + ÁFA, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-ötszáznyolcvanötezerkilencszázkilencven.;- Ft plusz általános forgalmi adó.”
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 2022.10.20. napján kelt kérelmében jelezte azt Megrendelőnek,
hogy ellenőrzési körén kívül eső körülmények miatt, az orosz-ukrán háború építőiparra gyakorolt káros
hatásainak következtében a kivitelezéshez szükséges, időben megrendelt anyagok szállítása folyamatosan
késedelmet szenved, továbbá azok bekerülési költsége lényegesen meghaladja a korábban tervezett
mértéket. Előadta továbbá, hogy ezen körülményeket a szerződés megkötésének időpontjában előre nem
láthatta. Mindezek miatt a Szerződés szerinti teljesítési határidő 120 nappal történő meghosszabbítását ill.
a vállalkozói díj kiegészítését kezdeményezte.
Megrendelő Vállalkozó kérelmével kapcsolatban beszerezte a kivitelezés műszaki ellenőrének
szakvéleményét is, mely szakvélemény szintén alátámasztja azt, hogy az építőipar különösen kitett az
Ukrajnából történő alapanyagok szállításának, mely ellátás akadozik, így Vállalkozó kérelme alátámasztott,
mind a határidő, mind a díj tekintetében, annak teljesítése indokolt.
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: 185824485 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 197585990 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
További részletes indokolás:
Az orosz-ukrán háború alapvetően érinti az építési tevékenységhez szükséges alapanyagok
beszerezhetőségét, szállítási határidejét és árát: elsősorban az acéltermékek, a faanyagok és a
cementhiány miatt a térburkoló anyagok területén. Tovább problémát jelentenek az orosz-ukrán háború
miatt radikálisan növekvő energiaárak, amik az energiaigényes építőanyagok területén okok folyamatos
ellátási nehézséget, így elsősorban a burkolóanyagok (falicsempék, padlólapok) területén.
A európai szinten felborult ellátási hálózat egyúttal a szállítási határidők előre nem látható növekedését
eredményezte mind a tengeri, mind a tengeri útvonalakon.
Mindezen hatásoknak köszönhetően az építőanyagokon a korábbi kínálati piac keresletivé alakult át,
a beszállítók jellemzően csak napi árakat tudnak biztosítani, az árak akár hetes időintervallumban is
jelentősen növekednek.
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Fent körülírt körülmények hatásai a beruházás költségszintjére és megvalósítási ütemezésre olyan hatással
bírnak, amik meghaladják a rendes, kalkulálható üzleti kockázat elvárható szintjét, a módosítások igazoltan
arányosak az előre nem látható körülmények által előidézett változásokkal.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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Gyulai Törvényszék (25347/2022)
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: Gyulai Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: 15311461104
Postai cím: Béke Sugárút 38.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borombós Anita
Telefon: +36 66562200
E-mail: borombosanita@gyulait.birosag.hu
Fax: +36 66463037
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsabai Járásbíróság fűtés-hűtési rendsz.böv.
Hivatkozási szám: EKR001226502022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42511110-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Békéscsabai Járásbíróság fűtési-hűtési rendsz.kor.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42511110-5

További tárgyak:

45000000-7
45315100-9
45331000-6
45331100-7
45331230-7

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5601, Békéscsaba, Árpád sor 4.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen beruházás tárgya, az 5601 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám alatt található
Békéscsabai Járásbíróság épületének fűtéskorszerűsítése, az alábbiak szerint:
A meglévő folyadékhűtő kiváltásása új hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése, illetve a tervezett
hőszivattyús rendszer és a meglévő megmaradó kazánházi vezérléshez illesztése.
A hőszivattyúk a folyadékhűtő funkciójának a kiváltására lesznek beépítve. A kiváltott folyadék hűtő
teljesítmény igénye 48kW.
Energia ellátás:
Az épület 3x160A-es névleges csatlakozási értékének 3x200A-re növelésére, és a mért fővezeték NYY-J
4X70mm2-ről NYY-J 4x95mm2-re növelésére kerül sor. A meglévő, megmaradó főelosztóban az INS160
tip. tűzeseti főkapcsolót INS250-re kell cserélni, és egy 160A-es leágazást kiépíteni az EH2 jelű elosztó
ellátására.
A hőszivattyúk kültéri egységei az udvaron lesznek telepítve
A hőszivattyúk beltéri egységei a meglévő kazánház melletti helyiségbe lesznek telepítve.
Épületgépészeti berendezések:
A földszinti mediáció helyiségbe beépítésre kerülő split klíma ellátására az E1.1 jelű elosztó C 16A-es
tartalék leágazásáról indított, leválasztó kapcsolóban végződő NYM-J 3x2,5mm2 vezetéket kell kiépíteni.
Gépész adatszolgáltatás szerint a tervezett rendszernek működése: +26°C külső hőmérséklet fölött
a hőszivattyúk hűtő üzemmódba kapcsolnak, +15°C külső hőmérséklet alatt a hőszivattyúk fűtő
üzemmódba kapcsolnak, de a kazánok le vannak tiltva. +5°C külső hőmérséklet alatt a hőszivattyúk
leállnak, és a fűtést teljes egészében a meglévő gázkazánok végzik. A 10db hőszivattyú és a hidraulikus
váltó alkotta primer kör vezérlését a Daikin EKCC-8W kaszkád vezérlője végzi (DCOM)
Kivitelezés, üzembe helyezés:
A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció birtokában, az abban típus
szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával végezhető.
Az átadási dokumentáció tartalma:
a.) Kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata az elvégzett munka terv szerinti megvalósításáról,
szabványoknak való megfelelőségéről (a felelős műszaki vezető regisztrációs számának feltüntetésével)
b.) Megvalósulási terv, mely tartalmazza a következőket:
- Tervlapok, a kivitelezés közbeni változtatások feltüntetésével,
- Minőségtanúsítások (műbizonylatok) a felhasznált, beépített szerelvényekről, szerelési anyagokból
Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel
szigetelésmérési, és egyéb méréseket, valamint az üzembe helyezés előtti első felülvizsgálatot, és csak
megfelelő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni.
A részletes műszaki leírást és a tételes költségkiírást a műszaki kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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21564 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Békéscsabai Járásbíróság fűtési-hűtési rendsz.kor.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/29 (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: Strong Energo Szerelőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14815144204
Postai cím: Dr. Becsey Oszkár Utca 10-12
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: strongenergo@strongenergo.hu
Telefon: +36 66519700
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: 111876356
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):

42511110-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

42511110-5

További tárgyak:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

45315100-9
45331000-6
45331100-7
45331230-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5601, Békéscsaba, Árpád sor 4.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen beruházás tárgya, az 5601 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám alatt található
Békéscsabai Járásbíróság épületének fűtéskorszerűsítése, az alábbiak szerint:
A meglévő folyadékhűtő kiváltásása új hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése, illetve a tervezett
hőszivattyús rendszer és a meglévő megmaradó kazánházi vezérléshez illesztése.
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A hőszivattyúk a folyadékhűtő funkciójának a kiváltására lesznek beépítve. A kiváltott folyadék hűtő
teljesítmény igénye 48kW.
Energia ellátás:
Az épület 3x160A-es névleges csatlakozási értékének 3x200A-re növelésére, és a mért fővezeték NYY-J
4X70mm2-ről NYY-J 4x95mm2-re növelésére kerül sor. A meglévő, megmaradó főelosztóban az INS160
tip. tűzeseti főkapcsolót INS250-re kell cserélni, és egy 160A-es leágazást kiépíteni az EH2 jelű elosztó
ellátására.
A hőszivattyúk kültéri egységei az udvaron lesznek telepítve
A hőszivattyúk beltéri egységei a meglévő kazánház melletti helyiségbe lesznek telepítve.
Épületgépészeti berendezések:
A földszinti mediáció helyiségbe beépítésre kerülő split klíma ellátására az E1.1 jelű elosztó C 16A-es
tartalék leágazásáról indított, leválasztó kapcsolóban végződő NYM-J 3x2,5mm2 vezetéket kell kiépíteni.
Gépész adatszolgáltatás szerint a tervezett rendszernek működése: +26°C külső hőmérséklet fölött
a hőszivattyúk hűtő üzemmódba kapcsolnak, +15°C külső hőmérséklet alatt a hőszivattyúk fűtő
üzemmódba kapcsolnak, de a kazánok le vannak tiltva. +5°C külső hőmérséklet alatt a hőszivattyúk
leállnak, és a fűtést teljes egészében a meglévő gázkazánok végzik. A 10db hőszivattyú és a hidraulikus
váltó alkotta primer kör vezérlését a Daikin EKCC-8W kaszkád vezérlője végzi (DCOM)
Kivitelezés, üzembe helyezés:
A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció birtokában, az abban típus
szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával végezhető.
Az átadási dokumentáció tartalma:
a.) Kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata az elvégzett munka terv szerinti megvalósításáról,
szabványoknak való megfelelőségéről (a felelős műszaki vezető regisztrációs számának feltüntetésével)
b.) Megvalósulási terv, mely tartalmazza a következőket:
- Tervlapok, a kivitelezés közbeni változtatások feltüntetésével,
- Minőségtanúsítások (műbizonylatok) a felhasznált, beépített szerelvényekről, szerelési anyagokból
Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel
szigetelésmérési, és egyéb méréseket, valamint az üzembe helyezés előtti első felülvizsgálatot, és csak
megfelelő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni.
A részletes műszaki leírást és a tételes költségkiírást a műszaki kiviteli tervdokumentáció 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: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111876356
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Strong Energo Szerelőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 14815144204
Postai cím: Dr. Becsey Oszkár Utca 10-12
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: strongenergo@strongenergo.hu
Telefon: +36 66519700
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az ajánlatban megajánlott Toshiba (10db HWS-1605H8-E, 10db HWS-I405XWHT9-E) hőszivattyúk szállítási
határidejét a kereskedő az ajánlatadás időpontjában - 2022.08.24,-én - 2022 december hónapra igazolta
vissza. A vállalkozást szerződéskötés időpontja 2022. 09. 29. Az eltelt időszakban a hőszivattyú piacot is
érintő szállítási nehézségek, a jelen projekt készülékeit is érintették, így az ajánlatban szereplő készülékek
várható elérhetősége:2023 május vége.
Tervezői hozzájárulással, lehetőség van egyenértékű műszaki tartalmat biztosítani (12 db GREB Versati III.
Levegő-víz hőszivattyú szett 16kW GRS-CQ16Pd/NhH-M) hőszivattyúkkal, melyek szállítási határidejét a
kereskedő 2022 november hónapra ajánlotta meg.
Tervező 2022.10.18. napján az alábbiakról tájékoztatta megrendelőt: A beépítésre kerülő hőszivattyúk a
fenti darabszámban egyenértékűek a kiváltandókkal.
A szerződés módosítása ellenérték változást nem eredményez, az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát
a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, valamint a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben
foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Az ajánlatban megajánlott Toshiba hőszivattyúk szállítási határidejét
a kereskedő az ajánlatadás időpontjában 2022 december hónapra igazolta vissza. A vállalkozást
szerződéskötés időpontja 2022. 09. 29. Az eltelt időszakban a hőszivattyú piacot is érintő szállítási
nehézségek, a jelen projekt készülékeit is érintették, így az ajánlatban szereplő készülékek várható
elérhetősége:2023 május vége.
Tervezői hozzájárulással, lehetőség van egyenértékű műszaki tartalmat biztosítani GREB Versati III.
hőszivattyúkkal, melyek szállítási határidejét a kereskedő 2022 november hónapra ajánlotta meg. A
beépítésre kerülő hőszivattyúk egyenértékűek a kiváltandókkal.
A szerződés módosítása ellenérték változást nem eredményez, az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
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: 111876356 Pénznem: HUF
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Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 111876356 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

980

Hatvan Város Önkormányzata (24361/2022)
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: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729394210
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542305
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Strand - Használati melegvíz hőellátása
Hivatkozási szám: EKR000146182022
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: Strand - Használati melegvíz hőellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Teleki út 26.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 4A_Árazatlan ktg (Strand hőellátás)_alap
Hőellátás szerelés
1. Előreszigetelt kompenzátor szerelése: 2 db

Kiegészítő szójegyzék
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2. Szilárdsági nyomáspróba, külső csőátmérő: 159,0 mm -ig: 80 m
3. Levegő-víz hőszivattyú elhelyezése kültérben: 1 db
4. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 108,0x3,6 mm: 24 m
5. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 133,0x4,0 mm: 28 m
6. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 159,0x4,5 mm: 28 m
7-11. Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 16 db
12. Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 1 db
13. Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése: 8 db
14. Manométer elhelyezése: 2 db
15. Hőmérő elhelyezése: 4 db
16. Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése: 2 db
17-19. Elágazó csonk készítése és elhelyezése: 6 db
20-21. Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe: 2 db
22-23. Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy
karimás kötéssel: 2 db
24. Hőközpont beszabályozása, beüzemelése: 1 db
25. Rendszer feltöltése 30%-os Etilén glikol fagyállóval: 420 kg
Járulékos munkák
1. Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig: 90 m3
2-3. Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba: 76 m3
4. Tömörítés bármely tömörítési osztályban gép erővel: 76 m3
5. Áttörés vezetékek részére, helyreállítással: 2 db
6. Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, helyreállítással: 3
db
7. Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése: 1 db
8. Korróziógátló alapozás fűtőtesten: 48 m2
9. Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése: 270 m
10. Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése: 4 db
11-12. Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel: 12 db
13. Kábelárokban homokágy készítése: 270 m
14. Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal: 1 db
15. Fogyasztásmérő hely átalakítása, 3 fázisú: 1 db
16-18. Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 212 m
19. Elágazás készítése, meglévő KM PVC vezetéken, szabadon, DN 200: 5 db
20. Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 5 db
21. Hőcserélők medencevíz- oldali bekötése: 2 db
22. Hőszivattyú elhelyezése 3 méter magasságban lévő telepítési helyre, daruzási költséggel: 1 db
4B_Árazatlan ktg (Strand hőellátás)_kiegészítő
Helyszíni beton és vasbeton munka
1. Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból: 38 m2
2. Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása, aszfalt javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban,
hidegaszfalt keverékkel, vassimítóval simítva: 38 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható
kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 140-160 Univolt FXKVR160 közműcső.: 270 m
2. Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm: 3 100 m
3. Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése: 1 készl.
Általános épületgépészeti szigetelés

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

982

1. Csővezeték burkolása, UV- és időjárásálló keményhéjalás PVC anyagú fóliával, öntapadó szalag
lezárással, 30 mm-es átlapolással, tetszőleges átmérőjű egyenes csőszakaszokra vágható, 1,2 m tekercses
kiszerelésben Ekatec PVC fólia, aluminium bevonatú, lágy szigetelések külső mechanikai és UV fény elleni
védelmére, tekercsméret: 1040 mm X 25 m. C.sz.: EK-1,04X25: 48 m2
A részletes és irányadó munkatételeket, azok pontos és teljes tartalmú megnevezését az Árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (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:
16180 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Strand - Használati melegvíz hőellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Telesis-Net Informatika, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12925388241
Postai cím: Béke Utca 137.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: milko@telesisnet.hu
Telefon: +36 17996660
Internetcím(ek): (URL) www.telesisnet.hu
Fax: +36 17996666
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72831660
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):

983

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Teleki út 26.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 4A_Árazatlan ktg (Strand hőellátás)_alap
Hőellátás szerelés
1. Előreszigetelt kompenzátor szerelése: 2 db
2. Szilárdsági nyomáspróba, külső csőátmérő: 159,0 mm -ig: 80 m
3. Levegő-víz hőszivattyú elhelyezése kültérben: 1 db
4. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 108,0x3,6 mm: 24 m
5. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 133,0x4,0 mm: 28 m
6. Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése: 159,0x4,5 mm: 28 m
7-11. Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 16 db
12. Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 1 db
13. Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése: 8 db
14. Manométer elhelyezése: 2 db
15. Hőmérő elhelyezése: 4 db
16. Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése: 2 db
17-19. Elágazó csonk készítése és elhelyezése: 6 db
20-21. Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe: 2 db
22-23. Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy
karimás kötéssel: 2 db
24. Hőközpont beszabályozása, beüzemelése: 1 db
25. Rendszer feltöltése 30%-os Etilén glikol fagyállóval: 420 kg
Járulékos munkák
1. Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig: 90 m3
2-3. Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba: 76 m3
4. Tömörítés bármely tömörítési osztályban gép erővel: 76 m3
5. Áttörés vezetékek részére, helyreállítással: 2 db
6. Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, helyreállítással: 3
db
7. Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése: 1 db
8. Korróziógátló alapozás fűtőtesten: 48 m2
9. Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése: 270 m
10. Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése: 4 db
11-12. Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel: 12 db
13. Kábelárokban homokágy készítése: 270 m
14. Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal: 1 db
15. Fogyasztásmérő hely átalakítása, 3 fázisú: 1 db
16-18. Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése: 212 m
19. Elágazás készítése, meglévő KM PVC vezetéken, szabadon, DN 200: 5 db
20. Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal: 5 db
21. Hőcserélők medencevíz- oldali bekötése: 2 db
22. Hőszivattyú elhelyezése 3 méter magasságban lévő telepítési helyre, daruzási költséggel: 1 db
4B_Árazatlan ktg (Strand hőellátás)_kiegészítő
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Helyszíni beton és vasbeton munka
1. Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból: 38 m2
2. Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok javítása, aszfalt javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban,
hidegaszfalt keverékkel, vassimítóval simítva: 38 m2
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1. Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható
kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 140-160 Univolt FXKVR160 közműcső.: 270 m
2. Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm: 3 100 m
3. Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése: 1 készl.
Általános épületgépészeti szigetelés
1. Csővezeték burkolása, UV- és időjárásálló keményhéjalás PVC anyagú fóliával, öntapadó szalag
lezárással, 30 mm-es átlapolással, tetszőleges átmérőjű egyenes csőszakaszokra vágható, 1,2 m tekercses
kiszerelésben Ekatec PVC fólia, aluminium bevonatú, lágy szigetelések külső mechanikai és UV fény elleni
védelmére, tekercsméret: 1040 mm X 25 m. C.sz.: EK-1,04X25: 48 m2
A részletes és irányadó munkatételeket, azok pontos és teljes tartalmú megnevezését az Árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72831660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Telesis-Net Informatika, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12925388241
Postai cím: Béke Utca 137.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: milko@telesisnet.hu
Telefon: +36 17996660
Internetcím(ek): (URL) www.telesisnet.hu
Fax: +36 17996666
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/10/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti tartalma:
„2.) Teljesítési határidő:
Vállalkozó a jelen szerződés 1.) pontjában előírt munkákat 2022. október 31. napjáig köteles elvégezni.
A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a teljesítési
határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 30 nap.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
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A Vállalkozó az elkészült munkákat átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek
során a Felek elvégzik azokat az ellenőrzéseket, vizsgálatokat, amelyek a szerződésszerű teljesítés
megállapításához szükségesek.”
A szerződés módosítást követő tartalma:
„2.) Teljesítési határidő:
Vállalkozó a jelen szerződés 1.) pontjában előírt munkákat 2022. december 22. napjáig köteles elvégezni.
A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a teljesítési
határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama 30 nap.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A Vállalkozó az elkészült munkákat átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek
során a Felek elvégzik azokat az ellenőrzéseket, vizsgálatokat, amelyek a szerződésszerű teljesítés
megállapításához szükségesek.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezési folyamat során a Vállalkozó írásban kérelmezte a teljesítési határidő
meghosszabbítását, amelynek indokolásra az alábbiakat adta elő:
A szerződés teljesítéséhez az alábbi munkatétel elvégzése nélkülözhetetlen (Árazott költségvetés:
Hőellátás szerelés 3. munkatétel, 75-111-1.2.1.4-0015699 tételszám):
„Levegő-víz hőszivattyú elhelyezése kültérben, 54℃/49℃ hőmérséklet tartománynál, medence fűtésre,
CLIVET WSAN-XEM 90.4 (R-410A) levegő-víz hőszivattyú, kültéri kivitel, Qf=311 kW Hidraulika modul, 1db
"ON/OFF" szivattyú, Puffertartály, Fázismegszakításos ventilátor sebesség szabályzás, Kommunikációs
kártya, Alacsony és magas gáz oldali nyomásmérő órák, Rezgéscsillapító Elektromos bekötéssel komplett:
1 db”
Az indokolás folytatása a VII.1.) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 72831660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72831660 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2.) pontban szereplő indokolás folytatása.
A Vállalkozó a szükséges hőszivattyút a szerződéskötést követő 2. napon igazolt módon megrendelte,
amelyet követően a beszerzéshez szükséges előleget átutalta a beszállító részére. A beszállító a válaszában
jelezte, hogy a világpiacon tapasztalható nyersanyaghiány miatt a korábbiakhoz képest hosszabb
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szállítási határidőkkel tudják csak leszállítani a megrendelt hőszivattyút. A további egyeztetések során
a Vállalkozó több alkalommal is kérte a beszállítót a szállítás mielőbbi végrehajtására. A beszállító a
legutolsó válaszában azt jelezte a Vállalkozó részére, hogy a berendezésnek a helyszínre való szállítása
várhatóan november végén vagy december elején fog megtörténni.
A Megrendelő arra a megállapításra jutott a Vállalkozó és a beszállító közötti egyeztetésekről szóló
dokumentumokat megvizsgálva, hogy a Vállalkozó a tőle elvárható gondossággal járt el a hőszivattyú
beszerzése során, mivel az adott berendezést a szerződéskötést követően rövid időn belül megrendelte,
a beszállítót több alkalommal is megkereste a mielőbbi szállítás érdekében, a berendezésnek a helyszínre
való késedelmes szállítása nem vezethető vissza a mulasztására. Tekintettel arra, hogy a hőszivattyút a
beszállító a szerződés szerinti teljesítési határidő lejártáig nem tudja leszállítani, így indokolt és szükséges
a teljesítési határidő módosítása.
A Megrendelő a rendelkezésre álló dokumentumokat és szakmai információkat értékelve úgy ítélte meg,
hogy a teljesítési határidő módosítása esetében a hőszivattyú berendezés leszállítását követően összesen
3 hét időtartamot tart elfogadhatónak a teljesítés befejezéséhez, így a határidő hosszabbítási kérelmet úgy
fogadja el, hogy a módosított teljesítési határidő 2022. december 22. legyen.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Ipolydamásd Község Önkormányzata (24831/2022)
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: Ipolydamásd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441805113
Postai cím: Fő Utca 85.
Város: Ipolydamásd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2631
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rományik Ferenc
Telefon: +36 27641821
E-mail: polgarmester@ipolydamasd.hu
Fax: +36 27641821
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ipolydamasd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oktatási központ kialakítása - SKHU/1802/3.1/045
Hivatkozási szám: EKR001751602021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
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: Oktatási központ kialakítása - SKHU/1802/3.1/045
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2631 Ipolydamásd, 220/1hrsz. alatti, már meglévő épület
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A beruházás tárgya a 2631 Ipolydamásd, 220/1hrsz. alatti, már meglévő
épület felújítási, illetve átalakítási munkáinak ellátása, oktatási és konferenciaközpont kialakítása az alábbi,
főbb mennyiségek szerint:
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Az épület földszintjén kerülnek kialakításra az alábbi helyiségek, helyiségcsoportok:
- két előtér
- 63 férőhelyes előadó-konferencia terem
- tolmács helyiség
- férfi, női, és akadálymentes vizesblokk
- közlekedő, lépcsőtér, takarítószer tároló
- tanári szoba
- vezetői iroda
- elektromos kapcsoló helyiség
Az alábbi, főbb munkanemek elvégzése szükséges:
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 18,8 m3;
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből: 149,5 m2;
- Horonyvésés, téglafalban: 700 m;
- Párafékező, párazáró fólia terítése: 243,9 m2;
- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen,
1,5 cm vastagságban: 605,7 m2;
- Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben: 243,9 m2;
- Laminált padló fektetése: 192,8 m2;
- Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben: 170,4 m2;
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése (75x210 cm): 15 db;
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése (90x210 cm): 7 db;
- Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal (74x118 cm): 18 db;
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 1013,8 m2;
- Magastető hő- és hangszigetelése: 243,9 m2;
- Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá: 164,2 m2;
- Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve: 1200 m;
- Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 1000 m;
- Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése: 270 db;
- Optikai kábel elhelyezése, védőcsőbe húzva: 455 m;
- Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése: 3 db
A tetőtérben kialakítandó helyiségek:
- előtér-társalgó
- csoportszoba 2 db.
- férfi, női vizesblokk
Az alábbi, főbb munkanemek elvégzése szükséges:
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 10,93 m3;
- Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban: 46 db;
- Benntmaradó födémzsalu kialakítása profilos fémlemez elemekből: 182 m2;
- Fa tetőszerkezet bontása: 256 m2;
- Szelemen cseréje; Fűrészelt gerenda: 1,1 fam3
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
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: RE-CREATION SKHU/1802/3.1/045
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07610 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Oktatási központ kialakítása - SKHU/1802/3.1/045
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/16 (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: VOJTEK és FIA Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21019845213
Postai cím: Diófa Utca 15.
Város: Letkés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2632
Ország: Magyarország
E-mail: vokrisz86@gmail.com
Telefon: +36 302713887
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: 57234261
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):

45262700-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2631 Ipolydamásd, 220/1hrsz. alatti, már meglévő épület
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A beruházás tárgya a 2631 Ipolydamásd, 220/1hrsz. alatti, már meglévő
épület felújítási, illetve átalakítási munkáinak ellátása, oktatási és konferenciaközpont kialakítása az alábbi,
főbb mennyiségek szerint:
Az épület földszintjén kerülnek kialakításra az alábbi helyiségek, helyiségcsoportok:
- két előtér
- 63 férőhelyes előadó-konferencia terem
- tolmács helyiség
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- férfi, női, és akadálymentes vizesblokk
- közlekedő, lépcsőtér, takarítószer tároló
- tanári szoba
- vezetői iroda
- elektromos kapcsoló helyiség
Az alábbi, főbb munkanemek elvégzése szükséges:
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 18,8 m3;
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből: 149,5 m2;
- Horonyvésés, téglafalban: 700 m;
- Párafékező, párazáró fólia terítése: 243,9 m2;
- Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen,
1,5 cm vastagságban: 605,7 m2;
- Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben: 243,9 m2;
- Laminált padló fektetése: 192,8 m2;
- Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben: 170,4 m2;
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése (75x210 cm): 15 db;
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése (90x210 cm): 7 db;
- Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal (74x118 cm): 18 db;
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 1013,8 m2;
- Magastető hő- és hangszigetelése: 243,9 m2;
- Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá: 164,2 m2;
- Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve: 1200 m;
- Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 1000 m;
- Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése: 270 db;
- Optikai kábel elhelyezése, védőcsőbe húzva: 455 m;
- Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése: 3 db
A tetőtérben kialakítandó helyiségek:
- előtér-társalgó
- csoportszoba 2 db.
- férfi, női vizesblokk
Az alábbi, főbb munkanemek elvégzése szükséges:
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból: 10,93 m3;
- Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban: 46 db;
- Benntmaradó födémzsalu kialakítása profilos fémlemez elemekből: 182 m2;
- Fa tetőszerkezet bontása: 256 m2;
- Szelemen cseréje; Fűrészelt gerenda: 1,1 fam3
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 239
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65700111
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VOJTEK és FIA Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21019845213
Postai cím: Diófa Utca 15.
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Város: Letkés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2632
Ország: Magyarország
E-mail: vokrisz86@gmail.com
Telefon: +36 302713887
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a 2022. március 16-án aláírt és 2022. szeptember 12-én módosított eredeti Szerződést az alábbiak
szerint módosítják:
Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:
3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles.
57.234.261,- Ft + ÁFA, azaz ötvenhétmillió-kettőszázharmincnégy ezer-kettőszázhatvanegy forint +
általános forgalmi adó
Felek az eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles.
65.700.111,- Ft + ÁFA, azaz hatvanötmillió-hétszázezer-száztizenegy forint + általános forgalmi adó
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az orosz-ukrán háborús események miatt előre nem láthatóan és nem
kalkulálhatóan beszerzési nehézségek léptek fel a magyarországi építőipari piacokon, amely rendkívüli,
előre nem látható áremelkedéssel jártak a beépítendő anyagokkal és járulékos munkaköltségekkel
kapcsolatban. A szerződés teljesítése a megajánlott árakon csak műszaki tartalom csökkenés esetén lett
volna megvalósítható, tekintettel arra, hogy speciális statikai elvárásoknak való megfelelés indokolta a
műszaki tartalom megtartását, ezért az eredeti műszaki tartalom megvalósítása kizárólag a vállalkozási
díj emelésével lehetséges. Ezek a bizonytalanságok nem lehettek előre láthatóak és elháríthatóak a felek
számára.
A megemelkedett árak alátámasztására vonatkozó részletes költségkimutatás készült.
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)
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Érték ÁFA nélkül: 57234261 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 65700111 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/23 (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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Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat (25517/2022)
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: Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15398484114
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Kaposkeresztúr
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budánné Simonfalvi Katalin
Telefon: +36 203986762
E-mail: jegyzo@bate.hu
Fax: +36 82590012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaposkeresztur.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés Kaposkeresztúr – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000371762021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: Szennyvízkezelés Kaposkeresztúr – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
45252100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7258 Kaposkeresztúr, belterület
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése:
„Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Kaposkeresztúr település belterületén 53 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 2 db
monitoring kút telepítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Villanyszerelés és kábelárok földmunkája,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt, 2021-ben gyártott
berendezéseknek kell lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve
szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki
tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás
tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(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: 17 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: VP-6-7.2.1.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19936 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés Kaposkeresztúr – VP-6-7.2.1.2-16
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 114882030
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2

Kiegészítő szójegyzék

45252100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7258 Kaposkeresztúr, belterület
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése:
„Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú
pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
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Nyertes ajánlattevő feladata Kaposkeresztúr település belterületén 53 db kisebb kapacitású, egyedi
szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 2 db
monitoring kút telepítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Villanyszerelés és kábelárok földmunkája,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt, 2021-ben gyártott
berendezéseknek kell lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel
kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve
szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki
tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás
tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy
azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának
minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 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: 111578980
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
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NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítására második alkalommal kerül sor.
A kivitelezés teljesítése során ismertté vált, hogy a költségvetés meghatározott tételeit érintően eltérő
mennyiség felhasználása szükséges az abban feltüntetettekhez képest. A költségvetés bizonyos tételeinek
módosításából kifolyólag a szerződéses ár (kivitelezői díj) is módosul, mely jelen szerződésmódosítás
tárgyát képezi. A költségvetés módosulásainak kimutatása a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban:
Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 114.882.030,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 145.900.178,- Ft.”
1. sz. szerződésmódosítás szerinti rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban:
Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 113.630.830,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 144.311.154,- Ft.”
Módosult szerződéses rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban:
Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 111.578.980,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 141.705.305,- Ft.”
A módosítás során az ellenérték csökkenésére kerül sor, mely csökkenés az eredeti szerződéses érték
~3 %-a. „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások
eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos
egyes kérdésekről” (2021.05.06.) című hatósági útmutató II.1. pontjában is foglaltak értelmében „A
módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának
megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem
csökken.” A módosítás továbbá egyáltalán nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, arra
kifejezetten a szerződéses és projektcél – az érintett település szennyvízkezelésének rendezése –
érdekében kerül sor, így illeszkedik az eredeti
szerződésjellegéhez. A szerződés módosítása fentiek értelmében jogszerű.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés teljesítése során ismertté vált, hogy a költségvetés meghatározott
tételeit érintően eltérő mennyiség felhasználása szükséges az abban feltüntetettekhez képest. A
költségvetés bizonyos tételeinek módosításából kifolyólag a szerződéses ár (kivitelezői díj) is módosul,
mely jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi.
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: 113630830 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 111578980 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Kazincbarcika Város Önkormányzata (25300/2022)
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 48514752
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: Óvodák energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR001107142022
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: Mesevár Tagóvoda energetikai felújítása
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: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. u. 7. (Kazincbarcika, 1101 hrsz)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: • Alaprajzi átalakítás: új szerelt válaszfalakkal, csempe- és padlóburkolatokkal
• Fűtési csővezetékek, szelepek és radiátorok cseréje meglévő távhő betáplálásra kapcsolva
• Meglévő belső gázvezeték elbontása mérőórával együtt.
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• Komplett szellőző elszívó rendszer kiépítése a természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben,
tetőkivezetéssel
• Belső víz- és szennyvízvezeték szükség szerinti cseréje
• A primer oldal megmarad, a szekunder oldalon új fűtési alapvezeték épül, új acéllemez lapradiátor
hőleadókkal készül, termosztatikus szelepfej felszerelésére alkalmas radiátor szelepekkel.
• Gyenge áram rendszere kiépítésre kerül, a villámvédelmi rendszer megmarad
• Fotovoltaikus rendszer kerül telepítésre a tetőszerkezetre.
• Külön lesz választva a pinceszint és az Óvoda fsz.+emelet árammérésileg, új ad-vesz mérő kerül
kialakításra, a teljes belső elektromos vezeték hálózat új, a szerelvényekkel és az alacsony fogyasztású ledes lámpatestekkel.
Fűtött földszinti alapterület: 288 m2, Pince: 85 m2, Emelet: 319 m2
Festés : 1654 m2
Csempe burkolat: 171 m2
Padló burkolat: 83 m2
Laminált parketta burkolat: 241 m2
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
18371 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mesevár Tagóvoda energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenyvesi Dezső egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44830401225
Postai cím: Arany János Út 12/a.
Város: Ormosbánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3743
Ország: Magyarország
E-mail: fenyvesi.dezso@gmail.com
Telefon: +36 205856668
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94745939
Pénznem: HUF
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Nefelejcs Tagóvoda energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenyvesi Dezső egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44830401225
Postai cím: Arany János Út 12/a.
Város: Ormosbánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3743
Ország: Magyarország
E-mail: fenyvesi.dezso@gmail.com
Telefon: +36 205856668
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: 127087956
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. u. 7. (Kazincbarcika, 1101 hrsz)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: • Alaprajzi átalakítás: új szerelt válaszfalakkal, csempe- és padlóburkolatokkal
• Fűtési csővezetékek, szelepek és radiátorok cseréje meglévő távhő betáplálásra kapcsolva
• Meglévő belső gázvezeték elbontása mérőórával együtt.
• Komplett szellőző elszívó rendszer kiépítése a természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben,
tetőkivezetéssel
• Belső víz- és szennyvízvezeték szükség szerinti cseréje
• A primer oldal megmarad, a szekunder oldalon új fűtési alapvezeték épül, új acéllemez lapradiátor
hőleadókkal készül, termosztatikus szelepfej felszerelésére alkalmas radiátor szelepekkel.
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• Gyenge áram rendszere kiépítésre kerül, a villámvédelmi rendszer megmarad
• Fotovoltaikus rendszer kerül telepítésre a tetőszerkezetre.
• Külön lesz választva a pinceszint és az Óvoda fsz.+emelet árammérésileg, új ad-vesz mérő kerül
kialakításra, a teljes belső elektromos vezeték hálózat új, a szerelvényekkel és az alacsony fogyasztású ledes lámpatestekkel.
Fűtött földszinti alapterület: 288 m2, Pince: 85 m2, Emelet: 319 m2
Festés : 1654 m2
Csempe burkolat: 171 m2
Padló burkolat: 83 m2
Laminált parketta burkolat: 241 m2
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 96620996
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenyvesi Dezső egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44830401225
Postai cím: Arany János Út 12/a.
Város: Ormosbánya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3743
Ország: Magyarország
E-mail: fenyvesi.dezso@gmail.com
Telefon: +36 205856668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Alapszerződés teljesítése során az Első Szerződésmódosítás 1. számú
mellékletét képező költségvetésben meghatározottak alapján a Vállalkozó részéről további építési
feladatok ellátása vált szükségessé, mely feladatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunkának minősülnek, így azok elvégzésére Vállalkozó köteles, minek
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okán az Alapszerződésben biztosított Vállalkozói Díj felemelése nettó 1 875 057.- 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: 94745939 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96620996 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/23 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

1004

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (25471/2022)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gergely u-i volt hulladéklerakó Monitoring r. kié.
Hivatkozási szám: EKR000812782020
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: Gergely u-i volt hulladéklerakó Monitoring r. kié.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7

További tárgyak:
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület, Gergely utcai (42137/38 és 42137/34 hrsz.)
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X. kerület, Gergely utcai
(42137/8 és 42137/34 hrsz.) egykori hulladéklerakó kármentesítése – monitoring rendszer kiépítése - az
alábbiakban részletezettek szerint:
- Meglévő kutak megszüntetése: 8 db ~ 440 fm
- Új kutak létesítése: 16 db ~ 750 fm
- Meglévő, megmaradó kutak állapotának felülvizsgálata, javítása, egységes kútfejek kialakítása: 11 db ~
462 fm
- Megsemmisült FG-10 jelű gáz-monitoring kút helyreállítása 1 db
- Süllyedésmérési pontok kiépítése 11 db
A mennyiségeket a tételes költségvetés táblázat tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató
jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen
műszaki leírás és árazatlan költségvetés) 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: vagy napban: 348
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:
16861 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gergely u-i volt hulladéklerakó Monitoring r. kié.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/10 (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: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
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E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Internetcím(ek): (URL) www.dren.hu
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94100000
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

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7

További tárgyak:
71313000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület, Gergely utcai (42137/38 és 42137/34 hrsz.)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X. kerület, Gergely utcai
(42137/8 és 42137/34 hrsz.) egykori hulladéklerakó kármentesítése – monitoring rendszer kiépítése - az
alábbiakban részletezettek szerint:
- Meglévő kutak megszüntetése: 8 db ~ 440 fm
- Új kutak létesítése: 16 db ~ 750 fm
- Meglévő, megmaradó kutak állapotának felülvizsgálata, javítása, egységes kútfejek kialakítása: 11 db ~
462 fm
- Megsemmisült FG-10 jelű gáz-monitoring kút helyreállítása 1 db
- Süllyedésmérési pontok kiépítése 11 db
A mennyiségeket a tételes költségvetés táblázat tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató
jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen
műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 823
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94100000
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: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Internetcím(ek): (URL) www.dren.hu
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 4.3. pont a következők szerint módosul:
„4.3. Teljesítési véghatáridő (kötbérterhes): A Vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése. A
kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 147+90+120+150 nap”-ról
„4.3. Teljesítési véghatáridő (kötbérterhes): A Vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése. A
kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 147+90+120+150+120 nap”-ra.
A 13.4. pont a következők szerint módosul:
„13.4. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt egy (1) előlegszámla, három (3) részszámla, továbbá
a teljesítést követően egy (1) végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes bekerülését
tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott határidőben történő
teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén.
számlák / időpont / műszaki tartalom / számla összege
előlegszámla: / A szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül A Megrendelő által elfogadott előleg
felhasználási terv rendelkezésre állása esetén. / A nettó Ajánlati ár 5 %-a 4.705.000,- Ft
1. részszámla (kötbérterhes) /2021. március 12-ig, de legkésőbb az utolsó vízjogi engedély beszerzését
követő 5 munkanap / Vízjogi létesítési engedély megszerzése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése. / A
nettó Ajánlati Ár 15%-ának megfelelő összeg.
2. részszámla / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 86. nap / Elkészült
kutak geofizikai mérése és az összes monitoring kútból a minta vételezése. / A nettó Ajánlati Ár 60%-ának
megfelelő összeg.
3. részszámla (kötbérterhes) / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 147.
nap / Kivitelezési munkák 100% -os készültségi fokánál, az analitikai vizsgálatok, radionuklid vizsgálatok
elvégzése, Vízjogi üzemeltetési engedély elkészítése és benyújtása. / A nettó Ajánlati Ár 15%-ának
megfelelő összeg, levonva belőle az előleg teljes összegét.
végszámla (kötbérterhes) / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő
147+90+120+150 nap / A Vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése. / A nettó Ajánlati Ár 10%ának megfelelő összeg.”-ról
„13.4. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt egy (1) előlegszámla, három (3) részszámla, továbbá
a teljesítést követően egy (1) végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes bekerülését
tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott határidőben történő
teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén.
számlák / időpont / műszaki tartalom / számla összege
előlegszámla: / A szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül A Megrendelő által elfogadott előleg
felhasználási terv rendelkezésre állása esetén. / A nettó Ajánlati ár 5 %-a 4.705.000,- Ft
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1. részszámla (kötbérterhes) /2021. március 12-ig, de legkésőbb az utolsó vízjogi engedély beszerzését
követő 5 munkanap / Vízjogi létesítési engedély megszerzése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése. / A
nettó Ajánlati Ár 15%-ának megfelelő összeg.
2. részszámla / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 86. nap / Elkészült
kutak geofizikai mérése és az összes monitoring kútból a minta vételezése. / A nettó Ajánlati Ár 60%-ának
megfelelő összeg.
3. részszámla (kötbérterhes) / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő 147.
nap / Kivitelezési munkák 100% -os készültségi fokánál, az analitikai vizsgálatok, radionuklid vizsgálatok
elvégzése, Vízjogi üzemeltetési engedély elkészítése és benyújtása. / A nettó Ajánlati Ár 15%-ának
megfelelő összeg, levonva belőle az előleg teljes összegét.
végszámla (kötbérterhes) / a kiépítendő új kutak vízjogi létesítési engedély beszerzését követő
147+90+120+150+120 nap / A Vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése. / A nettó Ajánlati Ár
10%-ának megfelelő összeg.”-ra
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: Lásd VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 94100000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94100000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont:
1.2. Az 1. sz Szerződésmódosítás a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez elengedhetetlen VOR
azonosító és vagyonkezelői hozzájárulás megszerzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás hatósági oldalon felmerült. Vállalkozónak fel nem róható - elhúzódására tekintettel vált szükségessé, míg
a 2.sz., 3.sz. és 4.sz. Szerződésmódosításra a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyintézési határidejének
a jelentős túllépése adott okot. Valamennyi Szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjában írt rendelkezésen alapult.
1.3. A Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által kiadott 2022.04.01.-án kelt 35100-1057-6/2022. sz.
általános hiánypótlási végzésben meghatározott vízföldtani naplókat, a Szabályozott Tevékenységek
Hatóságának 2022. június 28. napján kelt tájékoztatása alapján, a Hatóság csak 2022. augusztus
hónapjában tudta összeállítani és megküldeni Vállalkozó részére, így Vállalkozó a vízföldtani naplókat
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és a kutak fotó dokumentációját a hivatkozott általános hiánypótlási végzésben foglaltak szerint. 2022.
augusztus 28. napján tudta a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság részére megküldeni.
A Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság által a vízjogi üzemeltetési engedély
35100/1057-25/2022.szám alatt 2022.11.09-én kiadásra került. Jelen Szerződésmódosítás 1.számú
melléklete.
A fent részletezett körülmények okán Vállalkozó 2022. november 14. napján kelt levelével ismételten
akadályt közölt. Jelen Szerződésmódosítás 2. számú melléklete.
Vállalkozó akadályközlő levelében kifejtette, hogy a vízjogi üzemeltetési engedélyt tartalmazó Határozat
Szerződés szerinti határidőre - 2022. november 25. napjáig - történő jogerőre emelkedésének nincs
realitása, tekintettel a Határozattal érintett ügyfelek kimagaslóan nagy száma okán (cca 100 főt meghaladó
számú ügyfél).
1.4. Felek a fent írtakra tekintettel megállapítják, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1.3. pontjában írtak
alapján a Szerződés 4.3. pontjában foglalt véghatáridő a Vállalkozó által - tőle független előre nem
látható körülményre tekintettel - a Szerződés szerinti határidőre nem teljesíthető, ezért a Szerződés újabb
módosítása vált szükségessé.
1.5. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződéses határidők módosítása a fentiekben
rögzített és napokban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a Szerződésmódosítás 2.
pontjában meghatározottak szerint történik.
1.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. 141 .§ (4) c pontjában írt rendelkezések alapján
módosítják, mert a Szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet a Felek kellő
gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét,
az ellenérték növekedése nem haladja meg. az eredeti Szerződés értékének 50%- át, miután a Szerződéses
Ár változatlan marad.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Kübekháza Községi Önkormányzat (23920/2022)
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: Kübekháza Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726676206
Postai cím: Petőfi Tér 2.
Város: Kübekháza
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6755
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyal Zsolt
Telefon: +36 204174587
E-mail: jegyzo@kubekhaza.hu
Fax: +36 62254571
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kubekhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: II. Bölcsőde építés Kübekházán.
Hivatkozási szám: EKR000945792021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kübekháza, Petőfi tér 45.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: -Tervezett alapterület: nettó 251,98 m2 + 20,24 m2 fedett terasz
bruttó 208,31 m2
-Belső nyílászárók beépítése: 28 db + 1 tűzgátló az óvodára
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-Külső nyílászárók beépítése: 31 db + 1 tűzgátló az óvodára
-Csapadékvíz csatorna: vízszintes 39 fm, + 6 lefolyó
-Külső térburkolatok (utak, járdák, beállók) kialakítása: új 166 m2
-Gyermek vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Felnőtt öltöző vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Felnőtt WC+AKM WC blokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 3 rendszer
-Melegítő konyha vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Mosoda vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Szellőztető rendszer egyhelységes szellőztető: 5 db
-Vízellátás kiépítése szerelvényekkel: 48 m
-Külső csatorna: 4,5 m
-Belső hideg-melegvíz ellátó vezetékrendszer kiépítése: 200 m
-Belső szennyvíz hálózat vezetékrendszer kiépítése: 96 m
-Gázhálózat kiépítése kondenzációs gázkazánnal (24 kW), fg. elvezetéssel: 1 db
-Központi fűtési rendszer kiépítése acéllemez radiátorokkal: 1 rendszer
-Központi fűtési rendszer kiépítése ötrétegű csőből idomokkal: 250 m.
- Belső elektromos hálózat kiépítése, szerelvényekkel: nettó 251,98 m2 (beltér) + 20,24 m2 (terasz)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23949 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde építés Kübekházán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/29 (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: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13203227206
Postai cím: Alsó-kikötő Sor 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@eptarker.hu
Telefon: +36 308845220
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Internetcím(ek): (URL) www.eptarker.hu
Fax: +36 62998317
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106022014
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):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kübekháza, Petőfi tér 45.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: -Tervezett alapterület: nettó 251,98 m2 + 20,24 m2 fedett terasz
bruttó 208,31 m2
-Belső nyílászárók beépítése: 28 db + 1 tűzgátló az óvodára
-Külső nyílászárók beépítése: 31 db + 1 tűzgátló az óvodára
-Csapadékvíz csatorna: vízszintes 39 fm, + 6 lefolyó
-Külső térburkolatok (utak, járdák, beállók) kialakítása: új 166 m2
-Gyermek vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Felnőtt öltöző vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Felnőtt WC+AKM WC blokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 3 rendszer
-Melegítő konyha vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Mosoda vizesblokk komplett gépész kivitelezése minden szerelvénnyel: 1 rendszer
-Szellőztető rendszer egyhelységes szellőztető: 5 db
-Vízellátás kiépítése szerelvényekkel: 48 m
-Külső csatorna: 4,5 m
-Belső hideg-melegvíz ellátó vezetékrendszer kiépítése: 200 m
-Belső szennyvíz hálózat vezetékrendszer kiépítése: 96 m
-Gázhálózat kiépítése kondenzációs gázkazánnal (24 kW), fg. elvezetéssel: 1 db
-Központi fűtési rendszer kiépítése acéllemez radiátorokkal: 1 rendszer
-Központi fűtési rendszer kiépítése ötrétegű csőből idomokkal: 250 m.
- Belső elektromos hálózat kiépítése, szerelvényekkel: nettó 251,98 m2 (beltér) + 20,24 m2 (terasz)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 427
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106022014
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.230

1013

Nemzeti azonosítószám: 13203227206
Postai cím: Alsó-kikötő Sor 11
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@eptarker.hu
Telefon: +36 308845220
Internetcím(ek): (URL) www.eptarker.hu
Fax: +36 62998317
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 427 nap magyarázata: a szerződés 10 hónapos időtartama további 127 nappal megnövekszik.
A Felek számára a módosítást az tette szükségessé, hogy előre nem látható eseményként áthidalhatatlan
nehézségek adódtak az építőanyag beszerzés során. Az építési terv szerint megjelölt tégla falazóanyag
nem állt rendelkezésre. A falazóanyag beszerzésének akadályát Vállalkozó 2022. február 21. napján jelezte,
mivel önhibáján kívül esett késedelembe. A téglabeszerzés akadálya 2022. május 3. napján szűnt meg.
A szerződés módosítás következő oka, hogy Vállalkozó az építési tervben, a megvalósítás során tapasztalt
problémát, amelyet 2022. augusztus 10. napján jelzett Megrendelőnek. A Vállalkozó az építési naplóban
jelezte, hogy az emeleti falazásnál akadályba ütköztek a következől szerint: “A közlekedő terasz felőli
végénél a födém felső síkja és a terasztető szerkezete metszésbe válik, ezáltal a födém széle kilóg a
tetőn túl.” Az eltérést Megrendelő 2022. augusztus 25. napján írásban jelezte Valkony Károly tervezőnek
(továbbiakban: Tervező), aki megtette a szükséges intézkedéseket, kijavította a hibát. A kijavítás a tervben
olyen mértékű eltérést okozott, amely miatt az építési engedély módosítását kellett kérni. Tervező 2022.
október 5. napján átadta a kivitelezésre alkalmas engedélyezési dokumentációt Megrendelőnek. A
Tervezőnek a Megrendelő felhatalmazása alapján haladéktalanul be kell nyújtania az eljáró illetékes
építésügyi hatósághoz az építési engedély módosítása iránti kérelmet.
A szerződésmódosítás nem jár ellenérték növekedéssel, nem változtatja meg a szerződés átalánydíjas
jellegét, továbbra is átalánydíjas vállalkozási szerződésről van szó, amiben a fő- és mellékkötelmek nem
változnak.
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: Tégla falazó anyag nem állt rendelkezésre a piacon.
Építési engedély módosítást kell (tervmódosítással együtt) eszközölni, ok: építési szerkezetek metszésbe
kerültek a kivitelezés során, erre engedélyt kell szerezni.
Karakterkorlát miatt a részletes indokolást a VI.2.1. pont tartalmazza.
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
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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: 106022014 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 106022014 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nagyesztergár Község Önkormányzata (25478/2022)
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: Nagyesztergár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15568223119
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 58.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szirbek Tiborné polgármester
Telefon: +36 88585280
E-mail: polgarmester@nagyesztergar.hu
Fax: +36 88585280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyesztergar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyesztergár, külterületi út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000391092022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233000-9
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: Nagyesztergár, külterületi út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8

További tárgyak:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Nagyesztergár 0206, 0207, 0146 hrsz.
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: Külterületi út építési munkái Nagyesztergáron a "Külterületi helyi közutak
fejlesztése" című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján elnyert projekt keretében az alábbi főbb
mennyiségekkel:
A földút 1531 m hosszban kerül felújításra. A meglévő cca. 2,60-5,00 m széles földút egységesen 4,00 mesre szélesül, valamint a padka is kiépítésre kerül mechanikai stabilizációból 1,0 m-es szélességgel. Az út
a 82 sz. országos közút, valamint a Rét utca burkolatához csatlakozik, ahol 20 ill. 50 m hosszon burkolt
sárrázó kerül kialakításra. A csapadékvíz összegyűjtésére és meglévő árkokba vezetése érdekében a teljes
hosszon földmedrű nyílt árok kerül kialakításra, szükség esetén átereszek építésével.
- az út pályaszerkezete:
10 cm M22 mechanikai stabilizáció
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
- a sárrázók pályaszerkezete:
4 cm AC11 aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC22 aszfaltbeton kötőréteg
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
A teherbírását vesztett, tönkrement szakaszokon, valamint a szélesítésekben további 20 cm vastag M90
alapréteg beépítése szükséges.
A részletes információk, mennyiségek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás, 3296685696 iratazonosító
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17331 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyesztergár, külterületi út felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/08 (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: Hanich-Gép Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13017611219
Postai cím: Radnóti MIklós Utca 79.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU213
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Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309013555
Internetcím(ek): (URL) www.hanichgep.hu
Fax: +36 88599125
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60025410
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):

45233000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8

További tárgyak:
45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Nagyesztergár 0206, 0207, 0146 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Külterületi út építési munkái Nagyesztergáron a "Külterületi helyi közutak
fejlesztése" című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján elnyert projekt keretében az alábbi főbb
mennyiségekkel:
A földút 1531 m hosszban kerül felújításra. A meglévő cca. 2,60-5,00 m széles földút egységesen 4,00 mesre szélesül, valamint a padka is kiépítésre kerül mechanikai stabilizációból 1,0 m-es szélességgel. Az út
a 82 sz. országos közút, valamint a Rét utca burkolatához csatlakozik, ahol 20 ill. 50 m hosszon burkolt
sárrázó kerül kialakításra. A csapadékvíz összegyűjtésére és meglévő árkokba vezetése érdekében a teljes
hosszon földmedrű nyílt árok kerül kialakításra, szükség esetén átereszek építésével.
- az út pályaszerkezete:
10 cm M22 mechanikai stabilizáció
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
- a sárrázók pályaszerkezete:
4 cm AC11 aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC22 aszfaltbeton kötőréteg
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
A teherbírását vesztett, tönkrement szakaszokon, valamint a szélesítésekben további 20 cm vastag M90
alapréteg beépítése szükséges.
A részletes információk, mennyiségek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 60025410
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hanich-Gép Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13017611219
Postai cím: Radnóti MIklós Utca 79.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309013555
Internetcím(ek): (URL) www.hanichgep.hu
Fax: +36 88599125
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozó – vállalkozási szerződés 15. pontja szerinti, közbeszerzési eljárás során tett – ajánlatának
tételesen beárazott költségvetésében szereplő egyes egységárak módosulnak az átalánydíj összegének
megváltozása nélkül a szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében lévő egységárakra, mely nem változtatja
meg a vállalkozási szerződés általános jellegét.
Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés részét képező közbeszerzési ajánlattételi felhívás II.2.13) További
információ pontjának 3) pontjában az alábbiakról rendelkezett:
„A közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződés – az általános jellegének megváltoztatása nélkül
- a későbbiekben módosulhat a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján. Ennek körében a nyertes
ajánlattevő (vállalkozó) közbeszerzésben benyújtott ajánlatának költségvetési tételei vonatkozásában
az egységárak belső átcsoportosítására kerülhet sor annak érdekében, hogy azok – a projektre megítélt
pályázati támogatás terhére történő elszámoláshoz – megfeleljenek az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY)
szerinti referenciaáraknak.”
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 vállalkozási szerződés tárgyát képező projekt Európai Uniós támogatásból
finanszírozott.A projektre megítélt pályázati támogatás kizárólag az ÉNGY szerinti referenciaárakkal
számolható el.
Vállalkozó átalányáras vállalkozói díja összegszerűen megfelel a megítélt támogatási összegnek,ellenben
a közbeszerzés során benyújtott ajánlata költségvetési tételeinek egységárai-hol pozitív és hol negatív
irányban-eltérnek az ÉNGY szerinti referenciaáraktól,ezért a támogatás terhére történő elszámolásuk csak
részben volna lehetséges.Ez a körülmény a Megrendelőt jelentős anyagi hátrányba hozza,a projektre
rendelkezésre álló teljes támogatási összeget nem tudná lehívni.
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Szükségessé válik az átalányáras vállalkozási szerződés egyes költségvetési tételei közötti belső
átcsoportosítás–az átalánydíj megváltozása nélkül-annak érdekében,hogy azok összegszerűen
megfeleljenek az ÉNGY referenciaáraknak,a támogatás terhére történő elszámolásuk teljes mértékben
lehetővé váljon.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x 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: 60025410 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60025410 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a 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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NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (25299/2022)
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: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79037103
Postai cím: József Attila Út 85
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56511455
E-mail: kozbeszerzes.szolnok@nhsz.hu
Fax: +36 56343198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszszolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszszolnok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgyűjtő edényzetek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001048122020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Hulladékgyűjtő edényzetek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: Szolnok, József Attila út 85.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Új hulladékgyűjtő edényzetek szállítása nettó 67.841.875 Ft keretösszeg
erejéig.
Várható beszerzési mennyiség:
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80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 500 db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 875 db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 1500 db
360 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 50 db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer előreláthatóan 20 db
2,5 m3-es zárt konténer előreláthatóan 15 db
27 m3-es köbméteres zárt tartály előreláthatóan 2 db
32 m3-es nyitott konténer előreláthatóan 4 db
Fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen mennyiségektől eltérhet. Ajánlatkérő a
fenti összeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a
keretösszeg határáig
(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:
01304 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hulladékgyűjtő edényzetek szállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÖKO-PET RECYCLING Műanyag Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49814327
Postai cím: Kupa vezér Útja 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: okopet180101@gmail.com
Telefon: +36 704274311
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67841875
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):

34928480-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: Szolnok, József Attila út 85.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Új hulladékgyűjtő edényzetek szállítása nettó 68.000.000 Ft keretösszeg
erejéig.
Várható beszerzési mennyiség:
80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény 500 db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 1500 db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény előreláthatóan 875 db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 1500 db
360 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) előreláthatóan 50 db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer előreláthatóan 20 db
2,5 m3-es zárt konténer előreláthatóan 15 db
27 m3-es köbméteres zárt tartály előreláthatóan 2 db
32 m3-es nyitott konténer előreláthatóan 4 db
Fenti mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő ezen mennyiségektől eltérhet. Ajánlatkérő a
fenti összeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
A szerződéses időszakban felmerült igényei alapján Ajánlatkérő jogosult eseti megrendeléseket adni a
keretösszeg határáig
(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: 68000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÖKO-PET RECYCLING Műanyag Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49814327
Postai cím: Kupa vezér Útja 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
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E-mail: okopet180101@gmail.com
Telefon: +36 704274311
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés módosulással érintett része
V. A TELJESÍTÉS IDEJE
1. Szerződő Felek jelen keretszerződésüket nettó 67.841.875 forint keretösszeg erejéig, de legfeljebb a
szerződés aláírásától számított 24 hónapra terjedő időtartamra kötik. Megrendelő a keretösszeg 70%ának lehívására vállal kötelezettséget a szerződés időtartama alatt. Az eseti megrendelések esetében a
kötbérmentes teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 5 hét.
2. Amennyiben a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg Megrendelő által vállalt 70%-a nem
kerül lehívásra, Szerződő Felek vállalják, hogy a keretszerződés időtartamát meghosszabbítják minimum
a keretösszeg 70%-ának lehívásáig maximum a teljes keretösszeg erejéig. A keretszerződés időbeli
hatályának jelen pontban részletezettek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141.§ (4) a) pontja alapján
történik.
az alábbi tartalomra módosul:
V. A TELJESÍTÉS IDEJE
1. Szerződő Felek jelen keretszerződésüket nettó 68.000.000,- forint keretösszeg erejéig, de legfeljebb
a szerződés aláírásától számított 24 hónapra terjedő időtartamra kötik. Megrendelő a keretösszeg 70%ának lehívására vállal kötelezettséget a szerződés időtartama alatt. Az eseti megrendelések esetében a
kötbérmentes teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 5 hét.
2. Amennyiben a keretszerződés időtartama alatt a keretösszeg Megrendelő által vállalt 70%-a nem
kerül lehívásra, Szerződő Felek vállalják, hogy a keretszerződés időtartamát meghosszabbítják minimum
a keretösszeg 70%-ának lehívásáig maximum a teljes keretösszeg erejéig. A keretszerződés időbeli
hatályának jelen pontban részletezettek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141.§ (4) a) pontja alapján
történik.
Az alapszerződés VI.1. pontjának módosulással érintett része:
A VÉTELÁR
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Edényzetek vételára, - amely vételár azok előállítási
költségét és / vagy beszerzési költségét, ezekkel kapcsolatos mindennemű adót, közterhet, kezelési,
csomagolási, rakodási, szállítási költséget tartalmazza – a következő:
Az edényzetek egységárai
80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) ára nettó 11.406,- Ft/db
360 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) ára nettó 18.957,- Ft/db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer ára nettó 92.094,- Ft/db
2,5 m3-es zárt konténer ára: nettó 532.079,- Ft/db
27m3-es zárt konténer ára nettó 4.680.000,- Ft/db
32 m3-es nyitott konténer ára nettó 2.587.000,- Ft/db
A szerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul
A VÉTELÁR
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1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Edényzetek vételára, - amely vételár azok előállítási
költségét és / vagy beszerzési költségét, ezekkel kapcsolatos mindennemű adót, közterhet, kezelési,
csomagolási, rakodási, szállítási költséget tartalmazza – a következő:
Az edényzetek egységárai
80 literes kerekes hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes, sárga fedelű hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
120 literes kerekes, zöld fedelű hulladékgyűjtő edény ára nettó 8.285,- Ft/db
240 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) ára nettó 15.500,- Ft/db
360 literes kerekes hulladékgyűjtő edény (szürke) ára nettó 18.957,- Ft/db
1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű hulladékgyűjtő konténer ára nettó 92.094,- Ft/db
2,5 m3-es zárt konténer ára: nettó 532.079,- Ft/db
27m3-es zárt konténer ára nettó 4.680.000,- Ft/db
32 m3-es nyitott konténer ára nettó 2.587.000,- Ft/db
A szerződés mellékletében szereplő műszaki tartalom nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során,
a jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések
figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) be-kezdésben
foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a
módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összér-téke
- 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.
A szerződésmódosítás mindezeknek megfelel.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67841875 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68000000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
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VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/23 (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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Szegedi Tudományegyetem (25435/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guthné Kiss Edina
Telefon: +36 62546481
E-mail: guthne.kiss.edina@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Alom és táp beszerzése kísérleti állattartáshoz
Hivatkozási szám: EKR000102812022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03000000-1
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: Nyúltáp I.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15700000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Csongrád megye, az SZTE egyes intézetei, egységei. A tényleges
teljesítések pontos helyét Ajánlatkérő az egyedi megrendelésekben tünteti fel.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az ártáblázatban részletesen felsorolt termékek lehívására vonatkozó
keretösszeg 24 hónapra összesen nettó 50 000 000 Ft, részajánlati körönként az alábbi bontásban:
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12. részajánlati kör: Nyúltáp II. nettó 4 112 501 Ft/24 hónap
Amennyiben az egyes részajánlati körökben a keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül lehívásra, úgy a
szerződés – felek akarategyezősége esetén - további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, de
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő valamennyi rész esetében a fentiekben meghatározott keretösszeg 100%-ára vállal lehívási
kötelezettséget (nem a tervezett mennyiségekre), azaz a szerződés a keretösszeg kimerülésekor
megszűnik.
Az évi tervezett igényelt mennyiség vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag tájékoztató jelleggel
szolgáltatott adatot a műszaki leírásban (ártáblázat) a korábbi időszak tapasztalatai, valamint az előzetesen
kalkulálható igények alapján.
(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:
08584 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7/E/2022/SZTE/12 Rész száma: 12 Elnevezés: Nyúltáp I.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innovo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14711394213
Postai cím: Ady Endre Utca 47
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: info@innovokft.hu
Telefon: +36 28582035
Internetcím(ek): (URL) www.innovokft.hu
Fax: +36 28582036
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 4112501
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
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VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

03000000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15700000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Csongrád megye, az SZTE egyes intézetei, egységei. A tényleges
teljesítések pontos helyét Ajánlatkérő az egyedi megrendelésekben tünteti fel.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az ártáblázatban részletesen felsorolt termékek lehívására vonatkozó
keretösszeg 24 hónapra összesen nettó 50 000 000 Ft, részajánlati körönként az alábbi bontásban:
12. részajánlati kör: Nyúltáp II. nettó 4 112 501 Ft/24 hónap
Amennyiben az egyes részajánlati körökben a keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül lehívásra, úgy a
szerződés – felek akarategyezősége esetén - további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, de
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
Ajánlatkérő valamennyi rész esetében a fentiekben meghatározott keretösszeg 100%-ára vállal lehívási
kötelezettséget (nem a tervezett mennyiségekre), azaz a szerződés a keretösszeg kimerülésekor
megszűnik.
Az évi tervezett igényelt mennyiség vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag tájékoztató jelleggel
szolgáltatott adatot a műszaki leírásban (ártáblázat) a korábbi időszak tapasztalatai, valamint az előzetesen
kalkulálható igények alapján.
(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: 4112501
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Innovo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14711394213
Postai cím: Ady Endre Utca 47
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: info@innovokft.hu
Telefon: +36 28582035
Internetcím(ek): (URL) www.innovokft.hu
Fax: +36 28582036
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„Alom és táp beszerzése kísérleti állattartáshoz” tárgyában a 12. részajánlati kör: Nyúltáp I. vonatkozásában
2022. április 25. napján megkötött adásvételi keretszerződést felek közös megegyezéssel módosítják úgy,
hogy a megkötött adásvételi
szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésével a jelen
szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép. Ennek oka az egységárak módosítása, mely módosítás nem
jelenti a szerződés 3.1. pontja szerinti keretösszeg módosítását. Az 1. sz. melléklet szerinti egységárakat
Eladó a hatályba lépést követő első megrendeléstől kezdve érvényesítheti. A szerződésmódosítás hatályba
lépése: annak mindkét fél általi aláírás napja, azaz 2022.
szeptember 9.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződés jelen módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely
a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel. A beszállítói árak nagymértékű folyamatos
emelkedése az ajánlati ár kalkulálásakor nem volt előre látható. Eladó nyilatkozott, hogy az egységárak
emelkedése kizárólag az előre nem látható mértékű áremelkedés fedezetéül szolgál.
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: 4112501 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 4112501 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Hivatkozva a 8584/2022 azonosítószámú eredménytájékoztatóról szóló hirdetményre, Ajánlatkérő több
szerződés esetében hajtott végre szerződésmódosítást. Az EKR rendszer sajátosságaira tekintettel, a
szerződésmódosításokról szóló tájékoztatókat Ajánlatérő egyesével tudja feladni, az egyes tájékoztatók
megjelenését követően. Jelen tájékoztató a 12. részajánlati kör - 7/E/2022/SZTE/12 sz. szerződés vonatkozásában kerül feladásra.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (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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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (25265/2022)
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: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.veszprem.hu/onkormanyzat
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Dózsavárosi könyvtár felújítása
Hivatkozási szám: EKR000675512022
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: A Dózsavárosi könyvtár 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: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Szent István utca 73., 1623 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Beszerzés tárgya a „A Dózsavárosi könyvtár felújítása (a projekt azonosítója:
ET-INF-2022/546216)” (építési beruházás).
AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ADATAI
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- földszint + részben 1 emeletes kialakítású 3,00 m tiszta belmagassággal az olvasóterem és
rendezvényterem helyiségekben, ill. min. 2,50 m tiszta belmagasság iroda és szociális területeken
- befoglaló mérete: 23,11 m x 20,19 m
- épület bruttó beépített területe: 310,34 m2
- épület nettó hasznos alapterülete: 363,85 m2
- tervezett bővítés nettó hasznos alapterülete: 16,78 m2
Alaprajzi és funkcionális kialakítás
Az épület két egységből áll: egy kétszintes és egy földszintes épületrészből. Az épület jelenlegi bejáratául
szolgáló könnyűszerkezetes faburkolatú épületrész elbontásra kerül, melynek helyén egy kétszintes
épületrészt terveztünk. Ez az új épületrész új főbejáratot, és az épület akadálymentesítését biztosító
személyliftet foglalja magába. A főbejárat előtt üveg előtető készül, 3,75 m2, melynek acélszerkezete HEA
100-as szelvény kb. 260 kg.
Az átalakítás során a felnőtt könyvtár és a rendezvényterem alapterületét megnöveltük. Az épület
földszintjén kialakításra került egy akadálymentes vizesblokk.
A gyermekkönyvtárhoz kapcsolódó különterem önállóan is funkcionáló un. Családika funkciót kapott.
A gyermekkönyvtár udvari részéhez fedett teraszt terveztünk. A külső árnyékoló HEA 120-as acélkeret,
súlya 1 t, fedése időjárásálló textil árnyékoló. A korábbi olajtároló helyiség tetőszerkezete elbontásra
kerül. Az épületrészen új koszorút és fedélszéket terveztünk, így kialakítva egy olvasó szoba helyiséget. A
vizes és közlekedő helyiségek padló burkolata 100 m2 greslap, a könyvtárhelyiségek és rendezvényterem
padlóburkolata design PVC 250 m2. A belső fal felületeken, szabadon álló előtétfal készül kb. 550
m2, szerelt állmennyezet készül 350 m2, a belső felületek festése 930 m2. Az épület udvarán 240 m2
térburkolat készül.
Homlokzatképzés
A meglévő épület homlokzati kialakítása nem változik, felújítása kb. 615 m2. A tervezett épületbővítés
homlokzatburkolata szerelt beton, 9,5 m2 függönyfallal. Az épületbővítés fedése korcolt alumínium lemez.
A tervezett homlokzati nyílászárók alumínium szerkezetű SCHÜCO nyílászárók.
Gépész műszaki leírás
VÍZELLÁTÁS
Ivóvízellátó hálózat
A telek és rajta a meglévő épület jelenleg rendelkezik vízbekötéssel. A bővítés során a vízóra aknától egy új
bekötő ivóvíz vezeték lett betervezve az épület felé. Az épületen belüli vízhálózat teljesen felújításra kerül.
CSATORNÁZÁS
Szennyvíz hálózat
A telek és a meglévő épület rendelkezik szennyvíz elvezető rendszerrel. Az új szennyvíz kiállások
a meglévő alapcsatorna hálózatra csatlakozó új ágvezetékekkel megoldhatóak. A meglévő
szennyvízelvezető rendszerre a bővítés során gravitációsan be tudunk kötni.
Az épületből két új szennyvíz kitörést tervezett. Ezeket a meglévő telken belüli szennyvíz hálózatra kell
csatlakoztatni.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Csapadékvíz elvezető hálózat
A csapadékvíz elvezetése a tetőkről külső vízelvezetésű festett alumínium ereszcsatorna rendszerrel lesz
megoldva. A csapadékvizet telken belül szükséges elszikkasztani.
GÁZELLÁTÁS
A teleknek kiépített gázbekötése van, a gáz nyomásszabályozó a telekhatáron szerelt zárt szekrényben
található. A meglévő megmaradó gázóra a kivitelezési és tervezési határunk.
Új gázvezeték kerül kiépítésre a homlokzaton vezetve az új gázkazán ellátására, mely az emeleti
beépíthető szekrényben fog majd helyet kapni.
Gázfogyasztó berendezések
Tervezett gázfogyasztó berendezések:
1db kondenzációs fali kazán. Egyéb gázfogyasztó készülék nem lesz az épületben.
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Hasadó vagy hasadó-nyíló felület, illetve külön tűzvédelmileg leválasztott kazánház kialakítására nincs
szükség.
FŰTÉS ÉS HŰTÉS
Fűtési rendszer
A bővítés és a meglévő épület hőszigetelése után a teljes épület hőtechnikai méretezés alapján számolt
hőigénye 20,17kW.
A létesítmény fűtését a tervezett 35 kW hőteljesítményű gázkazán biztosítja.
Hűtési rendszer
Az épületbe split berendezésekből álló hűtési rendszert tervezünk. A berendezések inverteres,
hőszivattyús kivitelűek lesznek.
A rendszerhez tartozó kültéri egységek az épület hátsó homlokzatán kerülnek elhelyezésre.
LÉGTECHNIKA
Az épület alapvetően természetes szellőztetésű lesz, de a vizes helyiségeiben, illetve az előterekben
elszívásokat tervezünk.
Villamos műszaki leírás
Villamos energiaellátás
Az épület jelenleg is rendelkezik villamos betáplálással. A meglévő energia bővítése szükséges.
A meglévő fogyasztásmérőóra szekrény az épület külső felén falba van süllyesztve. A fogyasztásmérő
helyet szabványosítani kell.
Villamos elosztóhálózat kialakítása
Energiaelosztás
A mérőhely szabványosítással a mérőóra a földre lesz telepítve. Az előtér falára helyezett FE főelosztó
tartalmazza az emeleti alelosztó, a gépészeti berendezések és a földszint villamos berendezéseinek
túláramvédelmi és érintésvédelmi kikapcsolószerveit. Alelosztó elhelyezését tervezzük az emelet részen.
Mesterséges megvilágítás
Az épületben LED lámpatestek elhelyezését tervezzük.
Villámvédelem
A meglévő villámvédelmi rendszert fel kell újítani.
Tűzjelző berendezés:
Az épületben a tűzvédelmi dokumentáció szerint beépített automatikus tűzjelző berendezés és beépített
automatikus tűzoltó berendezés létesítése nem előírás, de a megrendelő tűzjelző létesítését határozta el.
Gyengeáram
Gyengeáramú vezetékes közműkapcsolat rendelkezésre áll, jelen fejlesztésnél csatlakozás áthelyezése
történik.
Az olvasók el lesznek látva számítógépes végponttal.
A mennyiségekre vonatkozó adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
További információ ld. kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint árazatlan költségvetés.
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A megvalósítás
során a tervdokumentációkban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be
kell tartani.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(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: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20894 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Dózsavárosi könyvtár felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/06 (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: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13578491219
Postai cím: Hársfa Utca 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: mintechkft@gmail.com
Telefon: +36 88783791
Internetcím(ek): (URL) www.mintechkft.hu
Fax: +36 88783791
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 233270070
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: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Szent István utca 73., 1623 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Beszerzés tárgya a „A Dózsavárosi könyvtár felújítása (a projekt azonosítója:
ET-INF-2022/546216)” (építési beruházás).
AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ADATAI
- földszint + részben 1 emeletes kialakítású 3,00 m tiszta belmagassággal az olvasóterem és
rendezvényterem helyiségekben, ill. min. 2,50 m tiszta belmagasság iroda és szociális területeken
- befoglaló mérete: 23,11 m x 20,19 m
- épület bruttó beépített területe: 310,34 m2
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- épület nettó hasznos alapterülete: 363,85 m2
- tervezett bővítés nettó hasznos alapterülete: 16,78 m2
Alaprajzi és funkcionális kialakítás
Az épület két egységből áll: egy kétszintes és egy földszintes épületrészből. Az épület jelenlegi bejáratául
szolgáló könnyűszerkezetes faburkolatú épületrész elbontásra kerül, melynek helyén egy kétszintes
épületrészt terveztünk. Ez az új épületrész új főbejáratot, és az épület akadálymentesítését biztosító
személyliftet foglalja magába. A főbejárat előtt üveg előtető készül, 3,75 m2, melynek acélszerkezete HEA
100-as szelvény kb. 260 kg.
Az átalakítás során a felnőtt könyvtár és a rendezvényterem alapterületét megnöveltük. Az épület
földszintjén kialakításra került egy akadálymentes vizesblokk.
A gyermekkönyvtárhoz kapcsolódó különterem önállóan is funkcionáló un. Családika funkciót kapott.
A gyermekkönyvtár udvari részéhez fedett teraszt terveztünk. A külső árnyékoló HEA 120-as acélkeret,
súlya 1 t, fedése időjárásálló textil árnyékoló. A korábbi olajtároló helyiség tetőszerkezete elbontásra
kerül. Az épületrészen új koszorút és fedélszéket terveztünk, így kialakítva egy olvasó szoba helyiséget. A
vizes és közlekedő helyiségek padló burkolata 100 m2 greslap, a könyvtárhelyiségek és rendezvényterem
padlóburkolata design PVC 250 m2. A belső fal felületeken, szabadon álló előtétfal készül kb. 550
m2, szerelt állmennyezet készül 350 m2, a belső felületek festése 930 m2. Az épület udvarán 240 m2
térburkolat készül.
Homlokzatképzés
A meglévő épület homlokzati kialakítása nem változik, felújítása kb. 615 m2. A tervezett épületbővítés
homlokzatburkolata szerelt beton, 9,5 m2 függönyfallal. Az épületbővítés fedése korcolt alumínium lemez.
A tervezett homlokzati nyílászárók alumínium szerkezetű SCHÜCO nyílászárók.
Gépész műszaki leírás
VÍZELLÁTÁS
Ivóvízellátó hálózat
A telek és rajta a meglévő épület jelenleg rendelkezik vízbekötéssel. A bővítés során a vízóra aknától egy új
bekötő ivóvíz vezeték lett betervezve az épület felé. Az épületen belüli vízhálózat teljesen felújításra kerül.
CSATORNÁZÁS
Szennyvíz hálózat
A telek és a meglévő épület rendelkezik szennyvíz elvezető rendszerrel. Az új szennyvíz kiállások
a meglévő alapcsatorna hálózatra csatlakozó új ágvezetékekkel megoldhatóak. A meglévő
szennyvízelvezető rendszerre a bővítés során gravitációsan be tudunk kötni.
Az épületből két új szennyvíz kitörést tervezett. Ezeket a meglévő telken belüli szennyvíz hálózatra kell
csatlakoztatni.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Csapadékvíz elvezető hálózat
A csapadékvíz elvezetése a tetőkről külső vízelvezetésű festett alumínium ereszcsatorna rendszerrel lesz
megoldva. A csapadékvizet telken belül szükséges elszikkasztani.
GÁZELLÁTÁS
A teleknek kiépített gázbekötése van, a gáz nyomásszabályozó a telekhatáron szerelt zárt szekrényben
található. A meglévő megmaradó gázóra a kivitelezési és tervezési határunk.
Új gázvezeték kerül kiépítésre a homlokzaton vezetve az új gázkazán ellátására, mely az emeleti
beépíthető szekrényben fog majd helyet kapni.
Gázfogyasztó berendezések
Tervezett gázfogyasztó berendezések:
1db kondenzációs fali kazán. Egyéb gázfogyasztó készülék nem lesz az épületben.
Hasadó vagy hasadó-nyíló felület, illetve külön tűzvédelmileg leválasztott kazánház kialakítására nincs
szükség.
FŰTÉS ÉS HŰTÉS
Fűtési rendszer
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A bővítés és a meglévő épület hőszigetelése után a teljes épület hőtechnikai méretezés alapján számolt
hőigénye 20,17kW.
A létesítmény fűtését a tervezett 35 kW hőteljesítményű gázkazán biztosítja.
Hűtési rendszer
Az épületbe split berendezésekből álló hűtési rendszert tervezünk. A berendezések inverteres,
hőszivattyús kivitelűek lesznek.
A rendszerhez tartozó kültéri egységek az épület hátsó homlokzatán kerülnek elhelyezésre.
LÉGTECHNIKA
Az épület alapvetően természetes szellőztetésű lesz, de a vizes helyiségeiben, illetve az előterekben
elszívásokat tervezünk.
Villamos műszaki leírás
Villamos energiaellátás
Az épület jelenleg is rendelkezik villamos betáplálással. A meglévő energia bővítése szükséges.
A meglévő fogyasztásmérőóra szekrény az épület külső felén falba van süllyesztve. A fogyasztásmérő
helyet szabványosítani kell.
Villamos elosztóhálózat kialakítása
Energiaelosztás
A mérőhely szabványosítással a mérőóra a földre lesz telepítve. Az előtér falára helyezett FE főelosztó
tartalmazza az emeleti alelosztó, a gépészeti berendezések és a földszint villamos berendezéseinek
túláramvédelmi és érintésvédelmi kikapcsolószerveit. Alelosztó elhelyezését tervezzük az emelet részen.
Mesterséges megvilágítás
Az épületben LED lámpatestek elhelyezését tervezzük.
Villámvédelem
A meglévő villámvédelmi rendszert fel kell újítani.
Tűzjelző berendezés:
Az épületben a tűzvédelmi dokumentáció szerint beépített automatikus tűzjelző berendezés és beépített
automatikus tűzoltó berendezés létesítése nem előírás, de a megrendelő tűzjelző létesítését határozta el.
Gyengeáram
Gyengeáramú vezetékes közműkapcsolat rendelkezésre áll, jelen fejlesztésnél csatlakozás áthelyezése
történik.
Az olvasók el lesznek látva számítógépes végponttal.
A mennyiségekre vonatkozó adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
További információ ld. kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint árazatlan költségvetés.
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A megvalósítás
során a tervdokumentációkban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be
kell tartani.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 236201697
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13578491219
Postai cím: Hársfa Utca 25.
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Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: mintechkft@gmail.com
Telefon: +36 88783791
Internetcím(ek): (URL) www.mintechkft.hu
Fax: +36 88783791
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződő felek, a 2022.07.06. napján kelt vállalkozási szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti szöveg
4. A vállalkozás díja:
4.1 A 2. pontban meghatározott munka vállalkozási díja:
Vállalkozói díj nettó:
1.1. kivitelezési munkák vállalkozói díja: 226.475;796,- Ft
1.2. tartalékkeret (vállalkozói díj 3 %-a): 6.794.274,- Ft
Összesen nettó: 233.270.070,- Ft
ÁFA 27%: 62.982.919,- Ft
Összesen bruttó: 296.252.989,- Ft
Módosított szöveg
4. A vállalkozás díja:
4.1 A 2. pontban meghatározott munka vállalkozási díja:
Vállalkozói díj nettó:
1.1. kivitelezési munkák vállalkozói díja: 226.475.796,- Ft
1.2. tartalékkeret (vállalkozói díj 3 %-a): 6.794.274, - Ft
1.3. tartalékkereten felül felmerült pótmunkák vállalkozói díja: 2.931.627,- Ft
Összesen nettó: 236.201.697,- Ft
ÁFA 27%: 63.774 .458,- Ft
Összesen bruttó: 299.976.155,- Ft
A szerződő felek, a 2022.07.06. napján kelt vállalkozási szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti szöveg
6.2 Az előlegszámla és a végszámla kibocsátásának további feltételei:
(...)
Végszámla
Esedé kessége :
a műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokának elérésekor, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követően
Mértéke:
a vállalkozói díj nettó összegének a részszámlákkal csökkentett és (amennyiben releváns) a tartalékkeret
összegével emelt összege.
Módosított szöveg
6.2 Az előlegszámla és a végszámla kibocsátásának további feltételei :
(... )
Végszámla
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Esedékessége:
a műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokának elérésekor, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követően
Mértéke:
a vállalkozói díj nettó összegének a részszámlákkal csökkentett és (amennyiben releváns) a tartalékkeret
összegével és a tartalékkereten felül felmerült pótmunkák vállalkozói díjának összegével emelt összege.
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 szerződésmódosítás rrészletes indokolását a VII.1) További információk
tartalmazza.
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: 233270070 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 236201697 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás indoklása:
A kivitelezés során, a bontási munkálatokat követően és a szerződés szerinti tartalékkeret felhasználása
után még az alábbi pótmunkák merültek fel:
- homlokzati hőszigetelés:
A homlokzati üvegszövet háló ragasztóréteggel és színvakolattal együtt elválik a homlokzati EPS táblákról,
további réteg a meglévő színvakolatra nem hordható fel. Az épület teljes homlokzati felületéről szükséges
a színvakolat és az üvegszövet háló eltávolítása és a homlokzat.
- válaszfalak cseréje:
Épületben található válaszfalak egy része hálósan átrepedt 6,5cm vastag élére állított kisméretű tégla
falazat, melyek a középső fal szakaszokon 2-3cm-t kimozdultak a falsíkból. Stabilitások nem megfelelő,
kézzel megmozgatva 1 cm-t meghaladó mozgást mutatnak a középső falszakaszokon.
Műszaki szükségességből indokolt az elbontása és új válaszfal építése az alábbi helyiségekben: 106, 110,
113, 205, 207, 208belső fal, 209belső fal, összesen: 58,5m2 mennyiségben.
112 Családika és Könyvtár közötti 12cm vastag kisméretű tégla válaszfal teljesen átrepedezett, feltárás
során kiderült, hogy födém és tető terhelést kap, alapozása nincs. Tervezői egyeztetés szerint műszakilag
szükséges a falazat elbontása, alapozás készítése és teherhordó falazat építése 22,65m2 mennyiségben.
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A műszaki ellenőr a felmerült pótmunkákkal egyetért, azok sem a tervezés, sem az ajánlatadás, sem
a szerződéskötés során nem voltak előre láthatóak, és azok kivitelezése, megvalósítása műszakilag
szükséges.
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. §- ának
(4) bekezdés c.) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét; a módosításból fakadóan ellenérték növekedés nem haladja meg
az eredeti szerződés értékének 50%-át.A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés
módosítása megfelel a Kbt. 141. §- ának (4) bekezdés c.) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást
olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott
előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; a módosításból fakadóan ellenérték
növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

