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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30
Oláh-Gumiszervíz Kft. (OLÁH-GUMISZERVÍZ Kfta HU09-0072-A1-2013 sz.a N.F. M. 2009-2014-es
Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése c ber. belül, Szolnok, Ugar u 79/1. alatt lévő csarnok és
közúti kapcs. ép. valamint transzformátor állomás tervezése és építése - K. É. - 2029/2016)
Tarna-mente - Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány (Eredménytájékoztató módosítása - „Vállalkozási
Szerződés Konyhatechnológiai eszközök szállítására és üzembe helyezésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban - K. É. - 1417/2016)
Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. („Üzemeltetési szerződés a „KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című konstrukció keretében
megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközökre vonatkozóan.” - K. É. - 1973/2016)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01
Állami Számvevőszék (Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének
ellenőrzése - tájékoztató eljárás eredméynéről - K. É. - 1844/2016)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (BKV vasúti járműjavító kft. részére bronz kosaras, speciális csapágyak
beszerzése ICS villamoshoz és Millfav járműhez-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ - K. É. 1913/2016)
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata („Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új
telephelyen Zuglóban” tárgyú projekt keretében épülő Mesevonat Bölcsőde eszközbeszerzéseire
irányuló adásvételi szerződés - K. É. - 1736/2016)
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Vállalkozási szerződés a Budapest XIV.
Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon megépítése tárgyában - K. É. 1744/2016)
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata („Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány
utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és
Kerepesi út - további területeken fizető parkoló övezet kialakításához parkoló építés”. - K. É. 1762/2016)
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Tájékoztató a „A
Gyöngyszem Óvoda foglalkoztatóval és tornaszobával való bővítésének kivitelezési munkái”
közbeszerzési eljárás eredményéről - K. É. - 1803/2016)
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa (2 db ultrahang
készülék beszerzése - K. É. - 1693/2016)
Fegyvernek Város Önkormányzata ("Hulladékszállítás 2016" eredménytelenségről - K. É. - 1710/2016)
Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Az FCSM Mélyépítő Kft. részére
1 db forgókotró munkagép beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 1827/2016)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K 1590 - PET palackos
természetes ásványvíz (szén-dioxiddal dúsított/szénsavmentes) 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben
történő beszerzés - K. É. - 1968/2016)
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Tájékoztató az eljárás
eredményéről - „Magasépítési keretmegállapodás a Kecskeméti Fedett Uszoda átalakítására” - K. É. 1780/2016)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Németh
László Gimnázium homlokzatának korszerűsítése - K. É. - 27319/2015)

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ((SG-909) 70 db multifunkciós eszköz
üzemeltetése és 1 db nyomdaipari gép beszerzése, üzemeltetése - tájékoztató - K. É. - 1411/2016)
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (Településüzemeltetés - K. É. - 2028/2016)
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (Tájékoztató a K-043. nyilvántartási számú
eljárás eredményéről - K. É. - 1932/2016)
KKM Oktatási és Rekreációs Kft. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 2031/2016)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal („Esztergom Város Kormányablak kivitelezése” - K. É. 1836/2016)
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal („Ajánlatkérő és a fenntartásában működő intézmények
részére irodaszerek beszerzése és szállítása” - K. É. - 1853/2016)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Hegesztőgépek karbantartása,
felülvizsgálata/2015." tárgyú eljárás vonatkozásában. - K. É. - 1528/2016)
Mátrai Gyógyintézet (Mágy- laboranyag beszerzése- 2015. Tájékoztató eljárás eredményéről. - K. É. 1936/2016)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (Az MTVA részére a Magyarország Szeretlek
című produkció előállításához szükséges vizuáltechnikai eszközök bérlete kezelőszemélyzettel
(tájékoztató az eljárás eredményéről) - K. É. - 1731/2016)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (Az MTVA részére személyszállítási szolgáltatás
(autóbusz) eseti igénybevétele műsorkészítési és egyéb feladatokhoz (tájékoztató az eljárás
eredményéről) - K. É. - 1965/2016)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (Az MTVA részére különféle monitorok beszerzése
(tájékoztató az eljárás eredményéről) - K. É. - 1966/2016)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (NAV Igazgatás gépjárműveinek kötelező
felelősségbiztosítása- tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 1928/2016)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás (Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Kutyaszállító
gépjárművek beszerzése a NAV részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban - K. É. - 1991/2016)
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szerver
bővítéséhez kapcsolódó eszközök és rendszerintegráció beszerzése a Dokumentációban
meghatározottak szerint - K. É. - 1753/2016)
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015 - K. É. 1831/2016)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Kormányzati
hitelesítés-szolgáltatáshoz kapcsolódó integrált rendszer módosítása és kapcsolódó szol-gáltatások
nyújtása - K. É. - 1860/2016)
Országos Onkológiai Intézet (Patológiai eszközök beszerzése - K. É. - 1755/2016)
Országos Onkológiai Intézet (intenzív terápiás eszközök beszerzése - K. É. - 2003/2016)
Ózd Város Önkormányzata (Ózd, Gyár utcában létesülő Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs
Központnál tervezett multifunkcionális tér építése - K. É. - 1438/2016)
Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről
a "Szerverek és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban - K.
É. - 2036/2016)
Semmelweis Egyetem (Mikrosebészeti eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Intézet részére. - K. É. - 1963/2016)

Semmelweis Egyetem (Laparoszkópos torony beszerzése a Semmelweis Egyetem Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Intézet részére - K. É. - 1975/2016)
Szent István Egyetem („Lábasházak” árkádjai alatti területek beépítésével előadótermek, olvasóterem,
kiállítóterek, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek megépítése, valamint az így kialakuló termek
közötti területek parkosítása vállalkozási szerződés keretében. - K. É. - 1995/2016)
Tóalmás Község Önkormányzata (óvodai kapacitásbővítés kivitelezés - K. É. - 1992/2016)
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. (Épületek, építmények szerkezetépítő munkái - Magasépítési
munkák” - K. É. - 1927/2016)
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. (Épületek, építmények szerkezetépítő munkái - Mélyépítési
munkák - K. É. - 1949/2016)
Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. (Épületek, építmények gépészeti munkái - K. É. - 1959/2016)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01
Aktív Energia Egyesület (A szerződés VIII/3. pontjában az ÁFA tartalom megfizetesenek reszletei
tévesen lettek feltüntetve, melyet a Felek közös megegyezéssel módosítottak. - K. É. - 2011/2016)
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - 1. és 2. sz. szerződésmódosítás K. É. - 1933/2016)
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - 2. sz szerződésmódosítás - K. É. 1935/2016)
Baranya Megyei Kormányhivatal (Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve
használatában álló intézmények épületeiben napi rendszerességgel történő és eseti takarítási
szolgáltatás ellátása. - Tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 1357/2016)
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia (Épületenergetikai fejlesztés a gazdagréti Szent
Angyalok Plébánián - táj. szerződés mód. - K. É. - 1756/2016)
Budapesti Gazdasági Egyetem (SZM - Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása - K. É. - 2077/2016)
Budapesti Gazdasági Egyetem (SZM- Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása (2. rész) - K. É. 2079/2016)
Budapesti Gazdasági Egyetem (SZM - Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása (3. rész) - K. É. 2080/2016)
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket
összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknákban történő szerelvénycserékkel, és a
kapcsolódó bontási munkákkal projektszám: KEOP-5.4.0/12-2013-0015 - táj. mód. - K. É. - 1944/2016)
Csongrád Megyei Kormányhivatal (Vállalkozási szerződés módosítása a KEOP 7.14. projekt keretén
belül - audit - K. É. - 1981/2016)
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (Tájékoztató a szerz. módosításáról - A Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet épületének energetikai fejlesztése - K. É. - 2087/2016)
Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás (Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési
és közös szennyvíztisztítási munkái- 3. szerződésmódosítás - K. É. - 2010/2016)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Energetikai tanúsítvány készítése - 1. sz. szerződésmódosítás - K.
É. - 2035/2016)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (Kiviteli tervek készítése - 1. sz. szerződésmódosítás - K. É. 2038/2016)
Hatvan Város Önkormányzata (TSZM - Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése - K. É. - 2006/2016)
Heim Pál Gyermekkórház (Képalkotó diagnosztikai berendezések, 1. rész - szerzmód. - K. É. 2081/2016)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Taj.hird.szerz.mód.-Engedélyezési tervek kész.
vállalk. szerz. ker. a "TramTrain integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bev. HMVH és Szeged
viszonyl. és villamos fejlesztés HMVHen" eln., KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 az.sz. projekthez - K. É. 1972/2016)
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (1. sz. szerződésmódosítás - K. É. - 2023/2016)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Tájékoztató a szerződés módosításáról_Nyomdai és
grafikai munkák beszerzése a MEKH részére - K. É. - 2090/2016)
Mezőkövesd Város Önkormányzata (Tájékozató a szerződés módosításáról - „Vállalkozási szerződés a
„Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú
pályázat keretében eszközszállításra” 1. rész (diagnosztikai készülékek) - K. É. - 2047/2016)
Mezőkövesd Város Önkormányzata (Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a
„Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú
pályázat keretében eszközszállításra 2. rész Terápiás és technológiai készülékek szállítása - K. É. 2049/2016)
NIF Zrt. (2. sz. módosításról TÁJÉKOZTATÓ - „Az Észak Vasúti Duna-híd - Esztergom vasúti
vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki és tervellenőri tevékenység ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárás - K. É. - 634/2016)
Országos Bírósági Hivatal (Tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 1651/2016)
VOLÁNBUSZ Zrt. (Adásvételi keretszerződés a VOLÁN társaságok üzemanyaggal történő ellátására. K. É. - 1943/2016)
tájékoztató a szerződés módosításáról
NIF Zrt. (Szerződésmódosítás (4. sz.): „M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése” - K. É. - 1381/2016)
Fővárosi Bíróság ítélete
Kúria A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.251/2015/3. számú ítélete (K. É. - 1951/2016)
Kúria A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.293/2015/3. számú ítélete (K. É. - 1952/2016)
Kúria A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.111/2015/9. számú ítélete (K. É. - 1953/2016)

Oláh-Gumiszervíz Kft. tájékoztatója a hirdetmény
visszavonásáról, módosításáról (2029/2016)
5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI,
VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Oláh-Gumiszervíz Kft.
Postai cím: Lovas utca 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy-Szitha Zoltán
Telefon: +36 305459929
E-mail: nagy-szitha.zoltan@olahgumi.hu
Fax: +36 52438413
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.olahgumi.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozói szerződés a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék mennyiségének
és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül - „Gumifeldolgozó üzem és
irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca 79/1. szám (hrsz:15743) alatt
lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor állomás tervezése és építése.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Vállalkozói szerződés a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék mennyiségének
és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül - „Gumifeldolgozó üzem és
irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca 79/1. szám (hrsz:15743) alatt
lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor állomás tervezése és építése.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213250-0

További tárgyak:

45213150-9
45262410-8
45315700-5
71334000-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
AK23419
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk
(az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27974 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/12/22 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/28 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2016/02/15 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23990 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/11/16 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/18 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2016/01/06 (év/hó/nap ) (eljárást
megindító hirdetmény esetén)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22371 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/10/29 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/11/19 (év/hó/nap ) (eljárást
megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
Ajánlati felhívás IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2016/02/15 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/02/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
Ajánlati felhívás IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2016/02/15 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/02/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
Ajánlati felhívás IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2016/02/15 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/02/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
Ajánlati felhívás II.1.5. pont
A következő helyett:

Vállalkozói szerződés a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék mennyiségének
és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül - „Gumifeldolgozó üzem és
irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca 79/1. szám (hrsz:15743) alatt
lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor állomás tervezése és építése.
A következő irányadó:
Vállalkozói szerződés a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék mennyiségének
és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül - „Gumifeldolgozó üzem és
irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca 79/1. szám (hrsz:15743) alatt
lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor állomás tervezése és építése.
Ajánlatkérő a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a
Zöld Ipari Innováció programja keretén belül HU09-0072-A1-2013 azonosító számon pályázatot
nyert. Támogatói okirat 2014. december 19-én került aláírásra, melyben a befejezési határidő 2016.
április 30-a.
Ajánlatkérő a befejezési határidő meghosszabbítása tárgyában (2017. április 30.) kérelmet nyújt be
az Irányító Hatósághoz.
A fentiek alapján a nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes szerződés hatályba lépésének
napja az a nap, amikor a fent megjelölt befejezési határidő meghosszabbítás elfogadásáról szóló
határozat kézhez vételéről szóló, Ajánlatkérő által megküldött tájékoztató levelet a Vállalkozó kézhez
vette.
A szerződés hatályát veszti, amennyiben a befejezési határidő meghosszabbítás iránti kérelem
írásban elutasításra kerül, vagy az ajánlati felhívás II.3. pontban meghatározott időtartam
ellehetetlenül.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
Ajánlati felhívás II.2.1. pont
A következő helyett:
„Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás létesítése a III. 17663-23/2014 iktatószámú és annak módosított III.38343/8/2015
iktatószámú jogerős építési engedély, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező engedélyes és
kiviteli tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetési kiírás alapján.
Az épület szerkezete: Vasbeton pillérváz, szendvicspanel külső térelhatároló falak, az iroda
épületrészben vasbeton födémpanelok, lapos tetős kialakítással, a tetőszerkezet az iroda
épületrészen acél rácsos tartó, az üzem épületrész tartószerkezeti rendszere acél szerkezetű
oszlopok és zártszelvény rács tartóval készül.
Az ingatlanon 25,63 m-es előkerttel, 7,27 m-es bal-, illetve 6,66 m-es jobb oldalkerttel tervezett a
földszintes, lapos tetős üzem-, illetve azzal egybeépített földszint+emelet irodaépület. Az épület nettó
alapterülete (földszint+emelet): 1975,46 m2 - csarnoktér 1654,54 m2, gépészeti tér: 29,70 m2, iroda
épület földszinten 142,23 m2, irodaépület emeleten 148,99 m2.
Az ingatlan közúti kapcsolatának kiépítése a 15741 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik, mely nem
közterület, így közforgalom korlátozásra nem lesz szükség. Az építés során 7 db parkolóhely kerül
kialakításra.
Transzformátor állomás villamos tervezése és kivitelezése.
Ajánlatkérő az „Árazatlan költségvetés 01.Szerkezetépítés 14.sorszám 31-021-6.1.1.1-0231110
Tételszám” alatt szereplő „Acél merevítő szerkezetek, előtetők gyártása és helyszíni szerelése
gyártási terv szerinti szelvényekből acél:S235JRG2, csavarok. Hlf csavar DIN 931 (8.8), DIN 933
(8.8), Hlf anya DIN 934 (8.8), hegesztési varratok minősége MSZEN 25817:2005 szerint, rácsos
tartókkal, tetősík merevítésekkel, helyszínen csavarozott kapcsolatokkal, 150 mikron üzemben
készülő festékbevonattal statikus tervek szerint” szereplő anyagot 56,33 tonna mennyiségben
22.334.845.-Ft összegben megrendelte a KÁLLÓ- "fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű
Társaságtól (4320 Nagykálló, Damjanich u 7.szám). A megrendelt anyag árának kiegyenlítése és
annak beépítése nyertes ajánlattevő feladata, az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan
költségvetésben részletezettek szerint.
Az árazatlan költségvetésben az anyag költség rögzítésre kerül, a munkadíj költség beárazása
ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő az épület teljes alapozási munkálatait (a műszaki specifikációban meghatározottak
szerint) saját erőből jelenleg építi, az nem képezi jelen eljárás tárgyát.

A munkálatok a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés
aláírásának időpontjára befejeződnek.
Ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy az épülő alapozási munkálatok a kiviteli terveknek megfelelően,
építési napló vezetése mellett zajlanak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 2013. évi V. törvény 6:171. § és 6:177. § pontjaira.
A következő irányadó:
„Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás létesítése a III. 17663-23/2014 iktatószámú és annak módosított III.38343/8/2015
iktatószámú jogerős építési engedély, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező engedélyes és
kiviteli tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetési kiírás alapján.
Üzemépület
Jelleg: acélszerkezetű csarnok
Jellemző fesztávok: 27,81 m
Beépített alapterülete: 1684,24 m2
Tetőhajlásszög: 10%
Épület körül járda szintje: -0,05 m
Környező terep szintje: változó
Földszinti padlóvonal: ±0,00 m
Vállmagasság : +8,21 m
Gerincmagasság: +9,64 m
Főbb tartószerkezeti elemek
Alapozás monolit vasbeton tömbalap
Lábazat monolit vasbeton talpkoszorú
Felmenő szerkezetek melegen hengerelt acél szelvények,
Tetőszerkezet melegen hengerelt acél zártszelvényekből készülő egyedi
Rácsos tartó és a végfalakon tömör szelvényű lefedés
Merevítő rendszer x rácsozású húzott rudas merevítés a homlokzati fal
Síkjában és tetősíkban valamint rácsos merevítő tartó homlokzati fal síkban
Irodaépület
Jelleg: monolit vasbeton pillérváz
Jellemző fesztávok: 6,00/6,00 m
Beépített alapterülete: 142,23 m2
Tetőhajlásszög: 10%
Épület körül járda szintje: -0,05 m
Környező terep szintje: változó
Földszinti padlóvonal: ±0,00 m
Vállmagasság : +7,70 m
Gerincmagasság: +8,96 m
Főbb tartószerkezeti elemek
Alapozás monolit vasbeton tömbalap.
Lábazat monolit vasbeton talpkoszorú
Felmenő szerkezetek monolit vasbeton pillér-, és gerendaváz
Tetőszerkezet lapostető és szelemenrendszerű félnyereg tető
Az ingatlan közúti kapcsolatának kiépítése a 15741 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik, mely nem
közterület, így közforgalom korlátozásra nem lesz szükség. Az építés során 7 db parkolóhely kerül
kialakításra.
Transzformátor állomás villamos tervezése és kivitelezése.
Ajánlatkérő az „Árazatlan költségvetés 01.Szerkezetépítés 14.sorszám 31-021-6.1.1.1-0231110
Tételszám” alatt szereplő „Acél merevítő szerkezetek, előtetők gyártása és helyszíni szerelése
gyártási terv szerinti szelvényekből acél:S235JRG2, csavarok. Hlf csavar DIN 931 (8.8), DIN 933
(8.8), Hlf anya DIN 934 (8.8), hegesztési varratok minősége MSZEN 25817:2005 szerint, rácsos
tartókkal, tetősík merevítésekkel, helyszínen csavarozott kapcsolatokkal, 150 mikron üzemben
készülő festékbevonattal statikus tervek szerint” szereplő anyagot 56,33 tonna mennyiségben
22.334.845.-Ft összegben megrendelte a KÁLLÓ- "fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű
Társaságtól (4320 Nagykálló, Damjanich u 7.szám). A megrendelt anyag árának kiegyenlítése és
annak beépítése nyertes ajánlattevő feladata, az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan
költségvetésben részletezettek szerint.
Az árazatlan költségvetésben az anyag költség rögzítésre kerül, a munkadíj költség beárazása
ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő az épület teljes alapozási munkálatait saját erőből jelenleg építi, az nem képezi jelen
eljárás tárgyát. Az árazatlan költségvetésben ezen tételek „0” mennyiségi értéken vannak megadva,
ezen tételeket beárazni nem kell, az az ajánlat műszaki tartalmának változtatásával járhat és
így az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A munkálatok a jelen közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés aláírásának időpontjára befejeződnek.
A munkálatok a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés
aláírásának időpontjára befejeződnek.
Ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy az épülő alapozási munkálatok a kiviteli terveknek megfelelően,
építési napló vezetése mellett zajlanak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 2013. évi V. törvény 6:171. § és 6:177. § pontjaira.
Ajánlatkérő előzetes egyeztetést követően előteljesítést megenged.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
Ajánlati felhívás II.3. pont
A következő helyett:
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 a szerződés megkötésétől számítva)
A következő irányadó:
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 270 (a szerződés megkötésétől számítva)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
Ajánlati felhívás III.2.3. pont M/1 pontja
A következő helyett:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
15. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző öt éven belüli időszakban végzett
legjelentősebb (acél szerkezetű csarnok építésével/bővítésével/korszerűsítésével összefüggő
kivitelezése), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti, vagy 17. § (1a) bekezdésében meghatározott módon.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
tagok) :
M/1). Rendelkezik legalább kettő darab, egyenként legalább nettó 50.000.000.-Ft összegű, az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éven belül teljesített sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárással lezárult és pozitív véleménnyel igazolt, (az igazolás pozitív véleményű,
ha tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) acél
szerkezetű csarnok építésével/bővítésével/korszerűsítésével összefüggő kivitelezésre vonatkozó
referenciával.
A következő irányadó:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás megküldését
megelőző öt éven belüli időszakban végzett legjelentősebb (acél-, vagy vasbeton szerkezetű
csarnok építésével/bővítésével/korszerűsítésével összefüggő kivitelezése), a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés
szerinti, vagy 17. § (1a) bekezdésében meghatározott módon.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a
tagok) :
M/1). Rendelkezik legalább kettő darab, egyenként legalább nettó 50.000.000.-Ft összegű, az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éven belül teljesített sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárással lezárult és pozitív véleménnyel igazolt, (az igazolás pozitív véleményű, ha
tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) acél-, vagy
vasbeton szerkezetű csarnok építésével/bővítésével/korszerűsítésével összefüggő kivitelezésre
vonatkozó referenciával.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
Ajánlati felhívás V.4) Egyéb információk:
A következő helyett:
A következő irányadó:

43. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező
gumifeldolgozó üzem működéséhez szükséges technológia berendezéseinek beszerzése jelenleg
folyamatban van, azok pontos paraméterei jelenleg még nem ismertek. A beszerzett technológia
beépítésére vonatkozó gépész, villamos és építész munkák megrendelése a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja alapján történik. Az új technológia beépítésére vonatkozó egység árak nem
lehetnek magasabbak, mint jelen eljárás során megajánlott vonatkozó egységárak.
44. A kiadott műszaki leírások tervek és a hozzájuk tartozó árazatlan költségvetés
ellentmondásainak feloldásaként Ajánlatkérő egységes szerkezetben foglalt új ajánlati
dokumentációt készített Ajánlattevők részére és ez kerül megküldésre. Ajánlatkérő kéri
ajánlattevőket kizárólag a módosításként megküldött új ajánlati dokumentáció alapján készítsék el
ajánlatukat.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
Volt:
Útmutató 6.2. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásának napját követő naptól
számított 180 nap.
Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad!
Lett:
6.2. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásának napját követő naptól számított
270 nap.
Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad!
Volt:
Váallakozási szerződés tervezet PREAMBULUM
Felek rögzítik, hogy Megrendelő …………………….-án Eljárást megindító felhívást tett közzé a
Közbeszerzési Értesítő 2015. évfolyam 123 számában, 22371 KÉ szám alatt
az OLÁH-GUMISZERVÍZ Kft. részére a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék
mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül „Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás tervezése és építése tárgyában.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő „OLÁHGUMISZERVÍZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. döntésével a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a
közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést
kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.
Lett:
Váalalkozási szerződés tervezet PREAMBULUM
Felek rögzítik, hogy Megrendelő …………………….-án Eljárást megindító felhívást tett közzé a
Közbeszerzési Értesítő 2015. évfolyam 123 számában, 22371 KÉ szám alatt
az OLÁH-GUMISZERVÍZ Kft. részére a HU09-0072-A1-2013 azonosító számú, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának Zöld Ipari Innováció program - Hulladék
mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése alprogramján belül „Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás tervezése és építése tárgyában.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő „OLÁHGUMISZERVÍZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. döntésével a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a
közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést
kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.
Megrendelő a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának a
Zöld Ipari Innováció programja keretén belül HU09-0072-A1-2013 azonosító számon pályázatot
nyert. Támogatói okirat 2014. december 19-én került aláírásra, melyben a befejezési határidő 2016.
április 30-a.

Megrendelő a befejezési határidő meghosszabbítása tárgyában (2017. április 30.) kérelmet nyújt be
az Irányító Hatósághoz.
A fentiek alapján a Vállalkozóval megkötendő feltételes szerződés hatályba lépésének napja az a
nap, amikor a fent megjelölt befejezési határidő meghosszabbítás elfogadásáról szóló határozat
kézhez vételéről szóló, Megrendelő által megküldött tájékoztató levelet a Vállalkozó kézhez vette.
A szerződés hatályát veszti, amennyiben a befejezési határidő meghosszabbítás iránti kérelem
írásban elutasításra kerül, vagy az ajánlati felhívás II.3. pontban meghatározott időtartam
ellehetetlenül.
Volt: Vállakozási szerződés tervezet 1.1 pontja
„Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás létesítése a III. 17663-23/2014 iktatószámú és annak módosított III.38343/8/2015
iktatószámú jogerős építési engedély, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező engedélyes és
kiviteli tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetési kiírás alapján.
Az épület szerkezete: Vasbeton pillérváz, szendvicspanel külső térelhatároló falak, az iroda
épületrészben vasbeton födémpanelok, lapos tetős kialakítással, a tetőszerkezet az iroda
épületrészen acél rácsos tartó, az üzem épületrész tartószerkezeti rendszere acél szerkezetű
oszlopok és zártszelvény rács tartóval készül.
Az ingatlanon 25,63 m-es előkerttel, 7,27 m-es bal-, illetve 6,66 m-es jobb oldalkerttel tervezett a
földszintes, lapos tetős üzem-, illetve azzal egybeépített földszint+emelet irodaépület. Az épület nettó
alapterülete (földszint+emelet): 1975,46 m2 - csarnoktér 1654,54 m2, gépészeti tér: 29,70 m2, iroda
épület földszinten 142,23 m2, irodaépület emeleten 148,99 m2.
Az ingatlan közúti kapcsolatának kiépítése a 15741 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik, mely nem
közterület, így közforgalom korlátozásra nem lesz szükség. Az építés során 7 db parkolóhely kerül
kialakításra.
Transzformátor állomás villamos tervezése és kivitelezése.
Megrendelő az „Árazatlan költségvetés 01.Szerkezetépítés 14.sorszám 31-021-6.1.1.1-0231110
Tételszám” alatt szereplő „Acél merevítő szerkezetek, előtetők gyártása és helyszíni szerelése
gyártási terv szerinti szelvényekből acél:S235JRG2, csavarok. Hlf csavar DIN 931 (8.8), DIN 933
(8.8), Hlf anya DIN 934 (8.8), hegesztési varratok minősége MSZEN 25817:2005 szerint, rácsos
tartókkal, tetősík merevítésekkel, helyszínen csavarozott kapcsolatokkal, 150 mikron üzemben
készülő festékbevonattal statikus tervek szerint” szereplő anyagot 56,33 tonna mennyiségben
22.334.845.-Ft összegben megrendelte a KÁLLÓ- "fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű
Társaságtól (4320 Nagykálló, Damjanich u 7.szám). A megrendelt anyag árának kiegyenlítése és
annak beépítése Vállalkozó feladata.
Megrendelő az épület teljes alapozási munkálatait (a műszaki specifikációban meghatározottak
szerint) saját erőből megépítette, az nem képezi jelen eljárás tárgyát.
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az épülő alapozási munkálatok a kiviteli terveknek megfelelően,
építési napló vezetése mellett zajlottak.
Lett: Vállakozási szerződés 1.1 pontja
„Gumifeldolgozó üzem és irodaépület építése” című beruházás keretein belül, Szolnok, Ugar utca
79/1. szám (hrsz:15743) alatt lévő csarnok és közúti kapcsolatának építése, valamint transzformátor
állomás létesítése a III. 17663-23/2014 iktatószámú és annak módosított III.38343/8/2015
iktatószámú jogerős építési engedély, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező engedélyes és
kiviteli tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetési kiírás alapján.
Üzemépület
Jelleg: acélszerkezetű csarnok
Jellemző fesztávok: 27,81 m
Beépített alapterülete: 1684,24 m2
Tetőhajlásszög: 10%
Épület körül járda szintje: -0,05 m
Környező terep szintje: változó
Földszinti padlóvonal: ±0,00 m
Vállmagasság : +8,21 m
Gerincmagasság: +9,64 m
Főbb tartószerkezeti elemek
Alapozás monolit vasbeton tömbalap
Lábazat monolit vasbeton talpkoszorú
Felmenő szerkezetek melegen hengerelt acél szelvények,
Tetőszerkezet melegen hengerelt acél zártszelvényekből készülő egyedi

Rácsos tartó és a végfalakon tömör szelvényű lefedés
Merevítő rendszer x rácsozású húzott rudas merevítés a homlokzati fal
Síkjában és tetősíkban valamint rácsos merevítő tartó homlokzati fal síkban
Irodaépület
Jelleg: monolit vasbeton pillérváz
Jellemző fesztávok: 6,00/6,00 m
Beépített alapterülete: 142,23 m2
Tetőhajlásszög: 10%
Épület körül járda szintje: -0,05 m
Környező terep szintje: változó
Földszinti padlóvonal: ±0,00 m
Vállmagasság : +7,70 m
Gerincmagasság: +8,96 m
Főbb tartószerkezeti elemek
Alapozás monolit vasbeton tömbalap.
Lábazat monolit vasbeton talpkoszorú
Felmenő szerkezetek monolit vasbeton pillér-, és gerendaváz
Tetőszerkezet lapostető és szelemenrendszerű félnyereg tető
Az ingatlan közúti kapcsolatának kiépítése a 15741 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik, mely nem
közterület, így közforgalom korlátozásra nem lesz szükség. Az építés során 7 db parkolóhely kerül
kialakításra.
Transzformátor állomás villamos tervezése és kivitelezése.
Megrendelő az „Árazatlan költségvetés 01.Szerkezetépítés 14.sorszám 31-021-6.1.1.1-0231110
Tételszám” alatt szereplő „Acél merevítő szerkezetek, előtetők gyártása és helyszíni szerelése
gyártási terv szerinti szelvényekből acél:S235JRG2, csavarok. Hlf csavar DIN 931 (8.8), DIN 933
(8.8), Hlf anya DIN 934 (8.8), hegesztési varratok minősége MSZEN 25817:2005 szerint, rácsos
tartókkal, tetősík merevítésekkel, helyszínen csavarozott kapcsolatokkal, 150 mikron üzemben
készülő festékbevonattal statikus tervek szerint” szereplő anyagot 56,33 tonna mennyiségben
22.334.845.-Ft összegben megrendelte a KÁLLÓ- "fém" Fémfeldolgozó Korlátolt Felelősségű
Társaságtól (4320 Nagykálló, Damjanich u 7.szám). A megrendelt anyag árának kiegyenlítése és
annak beépítése Vállalkozó feladata.
Megrendelő az épület teljes alapozási munkálatait saját erőből megépítette, az nem képezi jelen
eljárás tárgyát.
Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az épülő alapozási munkálatok a kiviteli terveknek megfelelően,
építési napló vezetése mellett zajlottak.
Volt: Vállalkozási szerződés 10 pontja
10.1. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült, és
azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével.
Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a műszaki (rész)teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
Vállalkozó a szerződésben megállapított ellenérték teljes összegének számlájára történő
megérkezéséről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 2 nappal előre köteles közölni.
10.3. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 6:247 § (2)
bekezdése szerint járnak el.
10.4. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés
előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.
10.5. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és
harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
10.6. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelően, mely az alábbiakat tartalmazza:
„A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők
részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
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 új elemre terjeszti ki.”
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során
jogszabályváltozás vagy az ellenőrző hatóság előírása miatt a szerződés módosítása válik
szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve módosítják.”
10.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
„A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
10.8. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján:
„A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 10.7. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.
10.9. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján:
„A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;”
10.10. A 10.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó, a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.11. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha
Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben
Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől
elállhat. Ha Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, Megrendelő utasítása szerint,
Megrendelő kockázatára köteles a meghatározott feladatokat teljesíteni.
Lett: Válalkozási szerződés 10. pontja
10.1. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült, és
azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével.
Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben
rögzítik a műszaki (rész)teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
Vállalkozó a szerződésben megállapított ellenérték teljes összegének számlájára történő
megérkezéséről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 2 nappal előre köteles közölni.
10.3. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. 6:247 § (2)
bekezdése szerint járnak el.
10.4. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerződés
előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.
10.5. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és
harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
10.6. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelően, mely az alábbiakat tartalmazza:
„A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők
részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
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 új elemre terjeszti ki.”

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során
jogszabályváltozás vagy az ellenőrző hatóság előírása miatt a szerződés módosítása válik
szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve módosítják.”
10.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
„A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
10.8. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján:
„A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 10.7. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.
10.9. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján:
„A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;”
10.10. A 10.9. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó, a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.11. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha
Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben
Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől
elállhat. Ha Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, Megrendelő utasítása szerint,
Megrendelő kockázatára köteles a meghatározott feladatokat teljesíteni.
10.12. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező gumifeldolgozó
üzem működéséhez szükséges technológia berendezéseinek beszerzése folyamatban van, azok
pontos paraméterei jelenleg még nem ismertek. A beszerzett technológia beépítésére vonatkozó
gépész, villamos és építész munkák megrendelése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján
történik. Az új technológia beépítésére vonatkozó egység árak nem lehetnek magasabbak, mint a
jelen szerződésben rögzített egységárak.
Volt: Műszaki specifikáció
Mellékletek:
- Jogerős építési engedély
- Jogerős módosított építési engedély
- Elvégzett alapozási munkák leírása
- tervek, költségvetések
Lett:
Mellékletek:
- Jogerős építési engedély
- Jogerős módosított építési engedély
- tervek, költségvetések
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
A dokumentáció elektronikus úton történő megküldése kérhető, vagy személyesen átvehető
CD adathordozón a felhívás közzétételének napjától az ajánlatkérő nevében eljáró KÁRMENTOR Bt. irodájában, 5000 Szolnok, Arany János út 20. szám alatt, munkanap 08:00 és
11:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00-10:00 óráig, előzetes telefonos
egyeztetést követően. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés elektronikus
levélben (karmentor@brokerroyal.hu), vagy telefaxon (+36-56-513395) történő megküldése a KÁRMENTOR Bt. részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő ajánlattevő megnevezését, székhelyét,
telefonszámát, faxszámát és e-mail címét.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie [Kbt. 49. § (6) bekezdés)].
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2016/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A kiadott műszaki leírások tervek és a hozzájuk tartozó árazatlan költségvetés ellentmondásainak
feloldása. Egységes szerkezetben foglalt új ajánlati dokumentáció kerül megküldésre.
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Kár-Mentor Bt.
Postai cím: Arany János ut 20. szám
Város/Község: Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert Miklós
Telefon: +36 56426226
E-mail: karmentor@brokerroyal.hu
Fax: +36 56513395
Internetcím (URL):

Tarna-mente - Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány tájékoztatója
a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról (1417/2016)
5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI,
VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Tarna-mente - Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány
Postai cím: Zrínyi út 6.
Város/Község: Kömlő
Postai irányítószám: 3372
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Farkas Ildikó
Telefon: +36 303372273
E-mail: tarnamentetiszatoalapitvany@gmail.com
Fax: +36 36322159
Az ajánlatkérő általános címe (URL): tarnamentetiszatoalapitvany.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
„Vállalkozási Szerződés Konyhatechnológiai eszközök szállítására és üzembe helyezésére”
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Tárgya: „Vállalkozási Szerződés Konyhatechnológiai eszközök szállítására és üzembe helyezésére”
Mennyisége:
Hűtővitrinek: 2 db
Hűtőszekrények: 3 db
Főzőüst 200 literes: 1 db
Gázzsámoly: 1 db
Egyetemes konyhagép tartozékokkal: 1 db
Húsőrlőgép: 1 db
Manipuláló asztalok: 4 db
Rozsdamentes mosogató medencék 3tagú: 2 db
Rozsdamentes tároló polcok 4 soros: 4 db
Berkel mérleg: 1 db
Kávéfőző gép: 1 db
Elektromos sütő 2 aknás: 1 db
Dagasztógép: 1 db
Rozsdamentes lerakó zsámoly: 1 db
Bemutatóvitrinek: 2 db
Melegentartó pult: 4 db
Zsúrkocsi: 4 db
Burgonyakoptató: 1 db
Eszköztároló pult: 1 db
Büfé pultsor: 1 db
A beszerezni kívánt eszközök, berendezések részletes meghatározásait a dokumentáció
tartalmazza. A típussal megjelölt eszközöknél, az ajánlattétel során azzal egyenértékű megajánlás is
lehetséges.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

39141000-2

További tárgyak:

39220000-0
39315000-3

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk
(az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24852 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/12/01 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/02 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük
kitölteni)
A következő helyett:
Érték: 24600000
A következő irányadó:
Érték: 24500000
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Adminisztrációs hiba miatt az eljárás során javított összegezés készült. A megjelent
eredménytájékoztatóban nem a javított összegezés alapján kerültek rögzítésre az adatok.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A következő helyett:
A beérkezett ajánlatok száma: 1
A következő irányadó:
A beérkezett ajánlatok száma: 2
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Adminisztrációs hiba miatt az eljárás során javított összegezés készült. A megjelent
eredménytájékoztatóban nem a javított összegezés alapján kerültek rögzítésre az adatok.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal)
A következő helyett:
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24600000 Pénznem: HUF
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat 24600000 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24600000
Pénznem: HUF
A következő irányadó:
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24500000 Pénznem: HUF
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat 24500000 /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24600000
Pénznem: HUF
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Adminisztrációs hiba miatt az eljárás során javított összegezés készült. A megjelent
eredménytájékoztatóban nem a javított összegezés alapján kerültek rögzítésre az adatok.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
A következő helyett:
Juventus-Panoráma Vendéglátóipari Kft. (név) 3300 Eger, Cifrakapu út 102. (cím) HU (székhely
szerinti ország)
A következő irányadó:
JuventusPanoráma Vendéglátóipari Kft. (név) 3300 Eger, Cifrakapu út 102. (cím)HU (székhely
szerinti ország)
A Falusi Turizmus Népszerűsítéséért Alapítvány és a TOP ELEKTROCENTER Kft közös
ajánlattevők (név) 3372 Kömlő, Rákóczi út 27. és 3399 Andornaktálya,Jókai Mór u. 6. (cím) HU
(székhely szerinti ország)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Adminisztrációs hiba miatt az eljárás során javított összegezés készült. A megjelent
eredménytájékoztatóban nem a javított összegezés alapján kerültek rögzítésre az adatok.
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: nem
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Adminisztrációs hiba miatt az eljárás során javított összegezés készült. A megjelent
eredménytájékoztatóban nem a javított összegezés alapján kerültek rögzítésre az adatok.
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. tájékoztatója a
hirdetmény visszavonásáról, módosításáról (1973/2016)
5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI,
VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft.
Postai cím: Fő tér 6.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Martin Attila
Telefon: +36 34200370
E-mail: info@zoldjovonkert.hu
Fax: +36 34200371
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
„Üzemeltetési szerződés a „KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer” című konstrukció keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási
létesítmények és eszközökre vonatkozóan.”
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
„Üzemeltetési szerződés a „KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer” című konstrukció keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási
létesítmények és eszközökre vonatkozóan.”
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90533000-2

További tárgyak:

90500000-2
90510000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk
(az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22516 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/10/29 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/11/23 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26429 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/12/12 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/12/14 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2016/01/11 (év/hó/nap ) (eljárást
megindító hirdetmény esetén)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1003 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2016/01/15 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2016/01/20 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2016/02/01 (év/hó/nap ) (eljárást
megindító hirdetmény esetén)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1523 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2016/01/27 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2016/02/01 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2016/02/15 (év/hó/nap ) (eljárást
megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? igen
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2016/02/15 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett
Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/03/01 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/03/01 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2015/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2016/03/01 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
A következő helyett:
A következő irányadó:
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
A Dokumentáció "E" része (ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER)
A Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
Az eljárásban érdeklődésüket ezidáig jelző gazdasági szereplők részére közvetlenül megküldésre
kerül, a később érdeklődőknek a további iratokkal együttesen.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2016/03/01 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda
Postai cím: Győri út 14. 1/6.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34300115
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax: +36 34300115
Internetcím (URL):

Állami Számvevőszék tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1844/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Postai cím: Apáczai Csere János utca 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Takács Eszter
Telefon: +36 13989352
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés, az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és
működtetésének ellenőrzésében való jogász végzettségű kompetenciákat igénylő személyes
közreműködésre
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, részajánlati körönként meghatározottak szerint.
NUTS-kód: HU
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése" az alábbiak
szerint:
Részajánlati kör száma Megnevezés Mennyiség
1. Arló önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
2. Arló önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői nap
3. Kaposszerdahely önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
4. Kaposszerdahely önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43
szakértői nap
5. Sajószöged önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
6. Sajószöged önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői
nap
7. Törökszentmiklós önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
8. Törökszentmiklós önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43
szakértői nap
9. Fertőhomok önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
10. Fertőhomok önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői
nap
11. Kissikátor önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
12. Kissikátor önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői
nap
13. Mezőkeresztes önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
14. Mezőkeresztes önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43
szakértői nap
15. Vác önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
16. Vác önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői nap
17. Kazincbarcika önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
18. Kazincbarcika önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43
szakértői nap
19. Rudabánya önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul 43 szakértői nap
20. Rudabánya önkormányzatának belső kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul 43 szakértői
nap

Az egyes részajánlati körök részletes tartalmi meghatározását az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
A közbeszerzés tárgya a 2011. LXVI. törvény 22. §-ának (1) bekezdése szerinti közreműködésre
terjed ki.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98000000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 15841200
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22868 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/03 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Arló önkormányzatának belső kontrollrendszerének
ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Arló önkormányzatának belső kontrollrendszerének
ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kaposszerdahely önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várady Könyvvizsgáló Kft.
Postai cím: Középdeindol köz 4.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1290000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Várady Könyvvizsgáló Kft. (név) 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kaposszerdahely önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várady Könyvvizsgáló Kft.
Postai cím: Középdeindol köz 4.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke
Érték: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1290000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Cím:
1025 Budapest, Nagybányai út 92.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 1913500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Várady Könyvvizsgáló Kft. (név) 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (név) 1025 Budapest, Nagybányai út 92. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Sajószöged önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Sajószöged önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Törökszentmiklós önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K2 Consulting Hungary Kft.
Postai cím: Tó u. 18.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1406100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1406100 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1406100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 25 , 00 (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
K2 Consulting Hungary Kft. (név) 5600 Békéscsaba, Tó u. 18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Törökszentmiklós önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K2 Consulting Hungary Kft.
Postai cím: Tó u. 18.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1621100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1621100 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1621100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 25 , 00 (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
K2 Consulting Hungary Kft. (név) 5600 Békéscsaba, Tó u. 18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Fertőhomok önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagybányai út 92.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1913500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1913500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1913500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
KRIVIK Ügyvédi Iroda és Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd közös ajánlattevők
Cím:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. 2/5.; 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.I/7.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 3225000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (név) 1025 Budapest, Nagybányai út 92. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
KRIVIK Ügyvédi Iroda és Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd közös ajánlattevők (név) 6000 Kecskemét,
Rákóczi út 16. 2/5.; 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.I/7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Fertőhomok önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagybányai út 92.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1913500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1913500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3225000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
KRIVIK Ügyvédi Iroda és Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd közös ajánlattevők
Cím:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. 2/5.; 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.I/7.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 3225000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Opticash Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (név) 1025 Budapest, Nagybányai út 92. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
KRIVIK Ügyvédi Iroda és Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd közös ajánlattevők (név) 6000 Kecskemét,
Rákóczi út 16. 2/5.; 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.I/7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Kissikátor önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Kissikátor önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Mezőkeresztes önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várady Könyvvizsgáló Kft.
Postai cím: Középdeindol köz 4.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1290000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Várady Könyvvizsgáló Kft. (név) 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Mezőkeresztes önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várady Könyvvizsgáló Kft.
Postai cím: Középdeindol köz 4.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1290000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Várady Könyvvizsgáló Kft. (név) 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Vác önkormányzatának belső kontrollrendszerének
ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Várady Könyvvizsgáló Kft.
Postai cím: Középdeindol köz 4.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1290000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1290000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Várady Könyvvizsgáló Kft. (név) 7635 Pécs, Középdeindol köz 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Vác önkormányzatának belső kontrollrendszerének
ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: East-Audit Zrt.
Postai cím: Széchenyi utca 15.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2537000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával

Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2537000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2537000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 1 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
East-Audit Zrt. (név) 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Kazincbarcika önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Kazincbarcika önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás

egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: Rudabánya önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 1. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: Rudabánya önkormányzatának belső
kontrollrendszerének ellenőrzése - 2., 3. és 4. modul
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/04 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

BKV Vasúti Járműjavító Kft. tájékoztatója az
eljárás eredményéről (1-es minta) (1913/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Kft.
Postai cím: Fehér út 1/b.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Monori Hajnalka
Telefon: +36 14345360
E-mail: monorih@vjsz.hu
Fax: +36 14345303
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vjsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
x Egyéb (nevezze meg): Járműjavítás
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási Keretszerződés fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1106 Budapest, Fehér út 1/b. (ajánlatkérő székhelye)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére bronz kosárszerkezetű, speciális csapágyak ICS villamoshoz és
Millfav járműhez (7 féle) beszerzése az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott műszaki
leírás szerint.
Mennyiség:
A bronz kosárszerkezetű, speciális csapágyak ICS villamoshoz és Millfav járműhez (7 féle) beszerzése
mindösszesen minimum nettó 5.800.000 forint értékhatár és maximum nettó 17.500.000 forint értékhatár
teljesüléséig
A becsült érték és fedezet mértéke a korrekciós tényezőt tekintve:5.800.000 forint
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44440000-6
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 5187601
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (Korrekciós tényezővel korrigált nettó ár
mindösszesen, nettó HUF)
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Az ajánlatkérő által előírt minimális 30 naptári napos 2
fizetési határidőhöz képest ajánlattevő vállal-e
további 30 naptári napos többlet fizetési határidőt
(igen/nem)
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
72/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: BRONZ KOSÁRSZERKEZETŰ, SPECIÁLIS
CSAPÁGYAK
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Confidenza Kft.
Postai cím: Révész u. 9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5187601 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Pannon Csapágy Kft. és BDI Hungary Kft. (név) 045 Törökbálint, Tó u.1/A és 1044 Budapest, Ezred u. 2.
B2/1 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Confidenza Kft. (név) 1138 Budapest, Révész u. 9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/09 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként

bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlattevők adószáma:
- Pannon Csapágy Kft. és BDI Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Tó u.1/A és 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/1)
- Pannon Csapágy Kft.: 11349718-2-13, BDI Hungary Kft.: 10768064-2-44
- Confidenza Kft. (1138 Budapest, Révész u. 9.) - 10544116-2-41
2) Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás szabályai szerint került lefolytatásra.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1736/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Egyed Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: egyeda@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban” tárgyú projekt keretében épülő Mesevonat
Bölcsőde eszközbeszerzéseire irányuló adásvételi szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1147 Budapest, Öv utca 206. hrsz.: 30333
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
I. rész:
Mesevonat Bölcsőde újonnan épülő intézményrészében kialakított konyha konyhatechnológiai
eszközeinek, bútorainak, valamint konyhai és egyéb háztartási kisgépinek teljeskörű beszerzése és
5
beépítése.
Eladónak az alábbi tételeket és mennyiséget kell leszállítania:
Megnevezés Mennyiség Egység
1. Öltözőszekrény - laminált farostlemez beépített szekrény 9 főre.
(Méret: 400x60x200 cm) 1 db
2. Öltözőpad - színterezett zártszelvény lábakon, fenyőfa ülőfelülettel.
(Méret: 100×37×75 cm) 1 db
3. Takarító eszköztároló - festett acéllemez, vázszerkezet és borítás. Zárható ajtóval. Belső terében
felül 2 sor polccal, polctávolság 30 cm.
(Méret: 46x60x185 cm) 1 db
4. Íróasztal - L alakú, Laminált farostlemez fedlappal 20 mm vastag natúr színben. Szerelhető és
állítható feketére eloxált fém lábakkal. Láb átmérője Ø50mm magasság 600 mm.
(Méret: 160x145x75 cm) 2 db
5. Irodai forgószék - gázrugós kivitelben, szövet borítással. 2 db
6. Irattartó szekrény - laminált farostlemezből, önhordó szerkezet a falhoz rögzítve. Kétajtós
kivitelben belső terében variálható polcosztással.
(Méret: 160x40x100 cm) 1 db
7. Tároló állvány - rozsdamentes acél kivitelben, állítható lábakkal, négy db polccal, teherbírás 200
kg.
(Méret: 125×40×185 cm) 1 db
8. Műanyag kuka - kisnyomású polietilénből, antracit színben,
mobil kivitel, hőmérséklet és vegyszerálló
2 gumiabroncs kerék. Űrtartalom: 120 liter.
(Méret: 60x80x100 cm) 2 db
9. HT. Hűtőszekrény - háztartási hűtőszekrény festett acéllemez borítással 120 liter űrtartalommal,
A energia osztály. Belső polcozás nélkül, automata hőmérsékletszabályozás, beépített aggregát.
(Méret: 55x55x85 cm

Teljesítmény: 0.30 kw) 1 db
10. Szeméttartó edény - 60 literes, rozsdamentes acél kivitel, billenthető fedéllel, kerekekkel.
(Méret: Ø40x60 cm) 1 db
11. Raktári állvány 4 polc - 4 polcos tároló állvány alumínium vázszerkezet, kivehető és
mosogatógépben mosható polietilén polcelemekkel, állítható magasságú polcokkal, állítható
lábakkal.
(Méret: 125x40x185 cm) 2 db
12. Raktári állvány 6 polc - 6 polcos tároló állvány alumínium vázszerkezet, kivehető és
mosogatógépben mosható polietilén polcelemekkel, állítható magasságú polcokkal, állítható
lábakkal. Az egyik elem a pillérnél illesztve.
(Méret: 145x50x185 cm) 2 db
13. Vegyszer és kézi eszköztároló szekrény - színterezett kivitelben egy ajtóval középen osztva felül
polcos, alul akasztós tároló rekesz.
A polcosztás 400 mm.
(Méret: 75x30x185 cm) 1 db
14. Raktári kocsi - rozsdamentes acél vázszerkezet, sima rakodó terület, 4 db kerékkel.
(Méret: 45x70x85 cm) 1 db
15. Munkaasztal fiókos - rozsdamentes acél vázszerkezet, sima rezgésmentes munkafelület, hátsó
hajtással. A munkalap alatt egymás mellett 2 db fiókkal. Fiókméret:40x55x15cm
(Méret: 135x65x90 cm) 1 db
16. Csepegtető falipolc, 2 szintes - rozsdamentes acél kivitelben, 2 db perforált polclappal, állítható
konzolokkal, 60 cm hosszúságú tartósínekkel.
(Méret: 165x30x60 cm) 1 db
17. Asztali mérleg - egyszerű tömegmérő mérleg, hálózatról vagy elemről is működtethető, lapos,
10 kg-os méréshatár, 5 g-os osztással, 2 LCD kijelzővel. Tálcamérete: 24,5×19 cm, elektromos
csatlakozás: 230 V.
(Méret: 35x33x27 cm) 1 db
18. Munkapult - rozsdamentes acél borítás, merevített rezgésmentes munkalappal, hátsó fali
felhajtással, 2 db tolóajtóval, alsó és közbenső polccal, állítható magasságú lábakon.
(Méret: 120x65x90 cm) 1 db
19. Csepegtető falipolc, 2 szintes - rozsdamentes acél kivitelben, 2 db perforált polclappal, állítható
konzolokkal, 60 cm hosszúságú tartósínekkel.
(Méret: 220x30x60 cm) 1 db
20. Húsdaráló - polírozott alumínium burkolatú, kerek házas, hűtőventillátoros asztali húsdaráló.
Inox garattal, késsel, tárcsával, csigával, töltő és fogadótállal, műanyag tömővel. Teljesítmény: 140
kg/óra.
(Méret: 25x45x42 cm / Teljesítmény: 0.21 kw) 1 db
21. Hűtőszekrény -2 részes - Osztott terű, két félajtós kívül-belül teljesen rozsdamentes acél (AISI
304) burkolat, lekerekített belső sarkok. 60 mm vastagságú CFC - mentes poliurethán hab
hőszigetelés, 1 db
monoblokk hűtőegység, digitális hőfokszabályozás, automataleolvasztási ciklusok, forrógőzös
elpárologtató egység, ventillált hűtés, R134a környezetbarát hűtőközeg, zárható ajtók, beépített
világítás, könnyebb karbantarthatóság érdekében nyitható kezelőpanel, hűtőterenként külön
szabályozható hőmérséklet, 15 cm-es magasságú szintezhető lábak
Polcméret: GN 2/1 (530 x 650 mm), 1 db műanyag bevonatos polc ajtónként
Hőmérséklet tartomány:-2 / +8 °C mindkettő térben. Űrtartalom: 2 x 300 liter / Önsúly: 176 kg ,
Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T.
(Méret: 70x70x205 cm / Teljesítmény: 0,45 kw) 1 db
22. Késfertőtlenítő - UV sugárzással működő fali szekrényben, késtartóval, kapcsolóval.
(Méret: 47X30X32 cm / Teljesítmény: 0.70 kw) 1 db
23. Csepegtető falipolc, 2 szintes - rozsdamentes acél kivitelben, 2 db perforált polclappal, állítható
konzolokkal, 60 cm hosszúságú tartósínekkel.
(Méret: 220x30x60 cm) 1 db
24. Mélyhűtőszekrény - 1 ajtós, kívül-belül rozsdamentes kivitel, GN 2/1 belső méret, űrtartalom
550 l , hűtési tartomány: -18-22 °C, ventillációs hűtéssel, automatikus leolvasztással, digitális
hőfokkijelzéssel és szabályozással, elektromos csatlakozás: 230 V.
(Mérte: 70x70x205 cm / Teljesítmény: 0.55 kw) 1 db
25. Hűtőszekrény - 1 ajtós, kívül-belül rozsdamentes kivitel, GN 2/1 belső méret, űrtartalom 550 l ,
hűtési tartomány: -5/+10 °C, ventillációs hűtéssel, automatikus leolvasztással, digitális
hőfokkijelzéssel és szabályozással, elektromos csatlakozás: 230 V.

(Méret: 70x70x195 cm /
Teljesítmény: 0.45 kw) 1 db
26. Zöldségaprító gép-asztali - rozsdamentes,acél ház150/ kg / óra,teljesítmény, biztonsági fedél,
szeletelő, reszelő kockázó alapgép, 1 db nagyméretű betöltő fej, túlmelegedés elleni védelem, 290
ford/perc, - szeletelő tárcsa,kockázó tárcsa,reszelő tárcsa,hasábvágó tárcsa,csíkozó tárcsa.
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Tárcsatartó.
(Méret: 26x45x54 cm / Teljesítmény: 0.30 kw) 1 db
27. Pépesítő-zöldségkutter - rozsdamentes edénnyel és késsel, kapacitás: 5 liter, ideális
szeleteléshez, keveréshez, habveréshez, dagasztáshoz, habaráshoz, aprításhoz, daraboláshoz.
(Méret: 33x47x51 cm / Teljesítmény: 0.30 kw) 1 db
28. Szeméttartó edény - 60 literes, rozsdamentes acél kivitel, billenthető fedéllel, kerekekkel.
(Méret: Ø40X60 cm) 1 db
29. Edénytároló szekrény 1 ajtós - az étkezéshez használt pohár-csésze, bögre tárolására. Egyedi
készítésű, laminált farostlemezből készült, 1ajtós kivitel. Belső tere polcozott, állítható
polctartókkal. Polcok száma:6 db Polcméret:90x50x2 cm. Polcosztás:30cm.
(Méret: 100×40×185 cm) 1 db
30. Edénytároló szekrény 2 ajtós Az étkezéshez használt edényzet és evőeszközök tárolására. Egyedi készítésű, laminált
farostlemezből készült,2ajtós kivitel. Belső tere polcozott, állítható polctartókkal. Polcok száma:6
db Polcméret:80x50x2 cm. Polcosztás:30cm.
(Méret: 180×40×185 cm) 1 db
31. Csepegtető falipolc, 2 szintes - rozsdamentes acél kivitelben, 2 db perforált polclappal, állítható
konzolokkal, 60 cm hosszúságú tartósínekkel.
(Méret: 110x30x60 cm) 2 db
32. Hulladéktároló pedálos - 60 literes, rozsdamentes acél kivitel, billenthető fedéllel, kerekekkel.
(Méret: Ø40x60 cm) 1 db
33. Mosogató gépasztal - rozsdamentes acélból, 4 db állítható lábon álló kiegészítő asztal, sima
fedlappal hátsó hajtással a mosogató medence és a mosogató gép közé illesztve. A lábak hátsó és
oldalsó kötéssel merevítettek.
(Méret: 85x45x90 cm) 1 db
34. Mosogató gép - Fronttöltésű szakaszos üzemű Edény mosogatógép, rozsdamentes kivitelben,
Alépítményen elhelyezve. Alépítménye rm acél vázszerkezet:60x65x90. Külső vízlágyítóval,
vegyszeradagolóval, Hideg vizes működésű, elektromos üzemű, különböző színű mosogató
kosarakkal. Kosárméret:50x50cm.
(Méret: 60x65x175 cm / Teljesítmény: 5.35 kw) 1 db
35. Edénytároló állvány - Rozsdamentes acélból,4db perforált szintén rozsdamentes acél, polcos
kivitelben, állítható lábakkal.
(Méret: 110x35x180 cm) 1 db
36. Edénytároló állvány - rozsdamentes acél vázszerkezet, kivehető és mosogatógépben mosható
polietilén polcelemekkel, állítható magasságú polcokkal, állítható lábakkal, 4db perforált polcos
kivitelben.
(Méret: 120x40x180 cm) 3 db
37. Moslékoló asztal - rozsdamentes acél kivitelben, sima rezgésmentes felülettel,4 db lábbal kötés
nélkül, hátsó hajtással. Fedlapján az asztal középpontjában
Ø25 cm moslékoló nyílással. Nyílás alatt elhelyezhető a tároló edény.
(Méret: 60×40×90 cm) 1 db
38. Fali polc 2 soros - rozsdamentes acél kivitelben, 2 db sima polclappal, állítható konzolokkal, 60
cm hosszúságú tartósínekkel.
(Méret: 210x30x60 cm) 1 db
39. Szeméttartó edény - 60 literes, rozsdamentes acél kivitel, billenthető fedéllel, kerekekkel.
(Méret: Ø40x60 cm) 1 db
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40. Kézmosó kiöntő - Rm. kézmosó-kiöntő, felső kézmosóval, alsó 1 medencés mosogató-kiöntő
medencével, csapteleppel, vödörtartó ráccsal.
(Méret: 50x60x75 cm) 1 db
41. Mosó állás-kézi zuhany - falra szerelt légbeszívó szelepes tömlővéges csatlakozással, kézi
szóró-fejjel tömlővel, vegyszeradagoló tartállyal, falra szerelt tömlőtartó. Opcionális felszerelés
továbbá a kézi nyomásfokozó. Nyomás 150 bar, vízszállítás:200 l/h,
motorfordulat:2800 rpm. 1 db

42. Ételszállító kocsi - Rm. ételszállító kocsi, sima fedlappal + 2 db polccal, 4 db önbeálló kerékkel
ebből 2 db fékezhető.
(Méret: 100x70x80 cm) 3 db
43. Szeméttartó edény - 60 literes, rozsdamentes acél kivitel, billenthető fedéllel, kerekekkel.
(Méret: Ø40x60 cm) 1 db
44. Hűtőszekrény - hűtőszekrény 400 literes űrtartalommal, +2°-+8°C hűtési tartománnyal, GN 2/1
belső térrel, 4 db polccal, zárral szerelt ajtóval, állítható lábakon, automatikus leolvasztással,
digitális hőmérséklet kijelzővel, léghűtéses kompresszorral, rozsdamentes kivitelben, belső része
műanyagból.
(Méret: 60×60×175 cm / Teljesítmény: 0.35 kw) 1 db
45. Hűtőszekrény - hűtőszekrény 400 literes űrtartalommal, +2°-+8°C hűtési tartománnyal, GN 2/1
belső térrel, 8-10 db polccal, zárral szerelt ajtóval, állítható lábakon, automatikus leolvasztással,
digitális hőmérséklet kijelzővel, léghűtéses kompresszorral, rozsdamentes kivitelben, belső része
műanyagból.
(Méret: 60×60×175 cm / Teljesítmény: 0.35 kw) 1 db
46. Felvágott szeletelő - rozsdamentes kivitel, polírozott alumínium házban, tárcsaátmérő: 300
mm, beépített élezővel, ékszíj meghajtással, biztonsági kapcsolóval, mikrokapcsolóval, állítható
szeletvastagság: 0-15 mm, elektromos csatlakozás: 230V
(Méret: 60x42x51 cm / Teljesítmény: 0.21 kw) 1 db
47. Asztali mérleg - egyszerű tömegmérő mérleg, hálózatról vagy elemről is működtethető, lapos,
10 kg-os méréshatár, 5 g-os osztással, 2 LCD kijelzővel, tálcamérete, : 24,5×19 cm, elektromos
csatlakozás: 230 V.
(Méret: 35x33x27 cm) 1 db
48. Botmixer-meghajtó+merülő rész fali tartó szerkezettel - Műanyag motorvédő ház,rozsdamentes
acél merülő résszel,magas fordulatszámú vágókéssel. Kettős szigetelés kézi kapcsolás.
(Átlagméret: 19x37-95 cm / Teljesítmény: 0.25 kw) 1 db
49. Dagasztó-habverő gép 20 literes csészével.
(Méret: 47x36x66 cm / Teljesítmény:0.85 kw) 1 db
50. Kombinált sütő-pároló+alépítmény-vízlágyító - rozsdamentes kivitel, rozsdamentes
alépítménnyel. Alépítmény tepsi tartó sínekkel. A készülék tálcakapacitása: 6×GN 2/1 vagy
12×GN1/1, tálcatávolság: 63 mm, digitális kijelzéssel, elektronikus vezérléssel, 99 programhellyel
(4 lépésben állítható), páratartalom szabályozással, hőmérséklet- és időbeállítással, gyorslehűtő és
regeneráló funkcióval, kézi gőzbefúvással, sütés: 30..300°C, párolás: 30..130°C, sütés-párolás:
30..300°C, automatikus forgásirányváltású ventillátorral, sütőtéri világítással, duplaüveges ajtóval,
elektromos csatlakozás: 230,Manuális kezelésű vízlágyító, 16 literes tartállyal, 12 liter
gyantatöltettel, regeneráláshoz 2 kg só, 2100 liter/17NK° mellett, 2-40 C°-os vízre, 3/8"-os
kimenettel.
(Méret: 95x75x175 cm / Teljesítmény: 12.0 kw) 1 db
51. Mikrohullámú készülék - rozsdamentes acél ház és belső tér, forgó magnetronos rendszerű
elektronikus vezérlés,110 w leadott teljesítmény,5 teljesítményszint. Fali konzolon elhelyezve. Fali
konzol szerelési magassága a padlószinttől mérve:150 cm.
(Méret: 55x50x35 cm / Teljesítmény: 1.40 kw) 1 db
52. Fali Páraelszívó ernyő - rozsdamentes acél (AISI304) kivitel scotch brite
fényezéssel, falra szerelhető
labirint rendszerű, tisztításhoz kivehető,
szétszerelhető zsírfogófilterekkel,
kondenz leeresztő csappal.
(Méret: 180x80x35 cm) 2 db
53. Elektromos főzőzsámoly - Rozsdamentes acélból, 40x40 mm zártszelvény váz.
(Méret: 50x50x52 cm / Teljesítmény: 7,20 kw) 2 db
54. Semleges felületű blokk asztal nyitott résszel egy db köztes polccal(Méret: 130x70x90
cm))Mellékelt konyhatechnológia rajzon kiemelve.
1 db
55. kiegészítő elem - rozsdamentes acél elem, kiegészítője a termikus készülék típusnak. Bokkba
épített, ahhoz illeszkedő semleges felületű, modul méretű munkalap, tárolós
alépítménnyel.))Mellékelt konyhatechnológia rajzon kiemelve.
(Méret: 30x70x90 cm) 1 db
56. Elektromos üzemű indirekt ételfőző üst - rozsdamentes acél kivitel, blokkba építhető, kívül
szögletes, belül kerek, űrtartalom: 60 liter, indirekt fűtéssel, beépített vízcsappal, rugóval segített

fedélnyitással, krómozott leeresztő csappal, tartályméret: d60×44 cm, hidegvíz csatlakozás: 3/4",
meleg víz csatlakozás: 3/4", gázcsatlakozás: 1/2", elektromos csatlakozás: 230 V, 5 év
alkatrész-garanciával.
(Méret: 80×70×90 cm / Teljesítmény: 14.0 kw) 1 db
57. Fritu - Rozsdamentes kivitel, blokkba építhető, űrtartalom: 18 liter, 2 db feles kosárral,
kosárkapcitás összesen: 2 kg, fedéllel és olajleeresztő tankkal, szekrényes készülékállványon,
elektromos csatlakozás: 400 V.
(Méret: 40×70×90 cm) 1 db
58. Semleges felületű blokk asztal nyitott résszel egy db köztes polccal
(Méret: 40x70x90 cm) a konyhai blokkba a helyszínen illesztve. 1 db
59. Elektromos tésztafőző - 1 db 24, literes rozsdamentes tartály; kapacitás: 15kg/óra; felfűtési idő
20..100°C: 25 perc; feltöltő- és leeresztő csappal; szekrényes alépítménnyel.
(Méret: 40x70x90 cm) 1 db
60. Elektromos tűzhely 4 db főzőfelület +sütő - rozsdamentes acél (AISI304) burkolat és szerkezet,
blokkba építhető kivitel, nagyteljesítményű öntvény-koronaégőkkel, termoelektromos
égésbiztosítóval, 70 mm mély mélyhúzott tálcával az égők alatt, a kifutó étel befolyása ellen,
rozsdamentes acél vízszintező lábakon.
Sütő belmérete: 555 x 662 x 280 h mm (GN 2/1), Tartozékok: 1 db GN2/1 méretű tepsi, 1 db rm. acél
rács GN2/1.
Égők teljesítménye: 2 x 3 + 1 x 4,5 + 1 x 5,0 kW, Sütő teljesítménye: 7,0 kW
(Méret: 80x70x90 cm / Teljesítmény: 22,50 kw) 1 db
61. Melegentartó kocsi - rozsdamentes acélból készült,vízfürdős melegentartó résszel,4 db
kerékkel,ebből 2 db fékezhető. Vízleeresztő csappal, elektromos fűtéssel, automatikus
hőfokszabályozóval. GN edények nélkül.
(Méret: 100x72x80 cm / Teljesítmény: 2.50 kw) 1 db
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62. Tányértartó kocsi - rozsdamentes acélból készült,2 db tányérfeladó résszel, 4 db kerékkel,
ebből 2 db fékezhető.
Fűtés nélkül.
(Méret: 40x75x80 cm) 1 db
63. Vérnyomásmérő OMRON M6 Comfort Automata vagy azzal egyenértékű 1 db
64. Párologtató Légtisztító készülék min. 50m2 helyiségbe Air-O-Swiss 2071 vagy azzal
egyenértékű 1 db
65. Párologtató Légtisztító készülék min. 50m2 helyiségbe Air-O-Swiss 2071 vagy azzal
egyenértékű 1 db
66. Gyógyszeres hűtő mélyhűtő nélkül Zanussi ZRG 11600 WA vagy azzal egyenértékű 1 db
67. Mikrohullámú sütő, Samsung MS23F301EAW vagy azzal egyenértékű 1 db
68. Vízforraló Rozsdamentes, Philips HD 9320/20 vagy azzal egyenértékű 1 db
69. Párologtató Légtisztító készülék min. 50 m2 helyiségbe Air-O-Swiss 2071 vagy azzal
egyenértékű 1 db
70. Porszívó Samsung VC21F60WNAR vagy azzal egyenértékű 1 db
71. Szőnyegtisztító gép TASKI Aquamat 10.1+ tartozékok vagy azzal egyenértékű 1 db
72. Kézszárító Merida Starflow E88S MPL vagy azzal egyenértékű 1 db
73. Kézszárító Merida Starflow E88S MPL vagy azzal egyenértékű 1 db
74. Porszívó Samsung VC21F60WNAR vagy azzal egyenértékű 1 db
75. Szőnyegtisztító gép TASKI Aquamat 10.1 + tartozékok vagy azzal egyenértékű 1 db
76. Párologtató légtisztító készülék min. 50 m2 helyiségbe Air-O-Swiss 2071 vagy azzal
egyenértékű 1 db
77. Gyep szellőztető AL-KO Combi Care 38E Comfort vagy azzal egyenértékű 1 db
78. Ütve fúrós fúrógép+véső Metabo UHE22 vagy azzal egyenértékű 1 db
79. Sarokcsiszoló Bosch GWS850CE vagy azzal egyenértékű 1 db
80. Akkus csavarbehajtó MAKITA DF-457 DVLX1 vagy azzal egyenértékű 1 db
81. Szegélynyíró Bosch ART23-18LI vagy azzal egyenértékű 1 db
82. Vasaló Bosch TDA503011P vagy azzal egyenértékű 2 db
83. Varrógép Singer 14SH754 Triplack vagy azzal egyenértékű 1 db
84. Ipari mosógép hideg-meleg vizes, Maytag MHH21PH vagy azzal egyenértékű 1 db
85. Ipari szárítógép Maytag MDE21PM vagy azzal egyenértékű 1 db
86. Háztartási mosógép Bosch WAY32891EU vagy azzal egyenértékű 2 db
87. Porszívó TASKI VENTO 15 vagy azzal egyenértékű 1 db
88. Szőnyegtisztító gép TASKI Aquamat 10.1+ tartozékok vagy azzal egyenértékű 1 db

89. Kézszárító Merida Starflow E88S MPL vagy azzal egyenértékű 1 db
90. Mikrohullámú sütő Samsung MS23F301EAW vagy azzal egyenértékű 1 db
91. Hűtőszekrény Elektrolux ERT1502FOW2 vagy azzal egyenértékű 1 db
92. Kávéfőző + teafőző Hauser CE-931 4in1 vagy azzal egyenértékű 1 db
93. Kenyérpirító Hauser T-224 1300W vagy azzal egyenértékű 1 db
94. Dekopírfűrész Bosch PST900PEL „Expert” vagy azzal egyenértékű 1 db
95. Botmixer, kicsi Bosch MSM87140 vagy azzal egyenértékű 1 db
96. Citromfacsaró elektromos Grundig CJ7280 vagy azzal egyenértékű 1 db
97. Elektromos kés Tristar MEM-2100 vagy azzal egyenértékű 2 db
98. Hitelesített mérleg 50 kg AND FG-60 KBM vagy azzal egyenértékű 1 db
99. Hitelesített nagykonyhai mérleg AND FG-150 KAL vagy azzal egyenértékű 1 db
100. Húsdaráló Kenwood MG510 vagy azzal egyenértékű 1 db
101. Kávéfőző 6 személyes Szarvasi SZV620Cafe Lux vagy azzal egyenértékű 1 db
102. Konzervnyitó (ipari) asztali, Vendi 690000 vagy azzal egyenértékű 1 db
103. Mákdaráló Vendi N1P vagy azzal egyenértékű 1 db
104. Robotgép Klarstein Bella Argentea 1200 W vagy azzal egyenértékű 1 db
105. Szeletelő gép (kenyér) Gasztrometál KSZA218 370W vagy azzal egyenértékű 1 db
106. Turmixgép Elektrolux ESB7300S vagy azzal egyenértékű 2 db
II. rész
Mesevonat Bölcsőde kerti játékainak, kerti berendezési tárgyainak beszerzése, beépítése,
telepítése, és hozzá tartozó tereprendezés elvégzése.
Eladónak az alábbi eszközöket, az alábbi mennyiségben kell leszállítania, beépítenie:
Megnevezés Mennyiség Egység
1. Kompan Basic-611 vagy ezzel egyenértékű játszóház beépítése, telepítése 1 db
2. 2 személyes KOMPAN M190P Pony Seesaw vagy ezzel egyenértékű játék beépítése, telepítése 1
db
3. Kompan M-130 motorbicikli vagy ezzel egyenértékű rugós játék beépítése, telepítése 1 db
4. 2 személyes KOMPAN M190P Pony Seesaw vagy ezzel egyenértékű játék beépítése, telepítése 1
db
5. Kompan M-650 vagy ezzel egyenértékű Mágus házikó beépítése, telepítése 1 db
6. Kompan M-7000070-30P vagy ezzel egyenértékű Piros házikó beépítése, telepítése 1 db
7. Kompan M-584 tengeri csillag vagy ezzel egyenértékű homokozó asztal beépítése, telepítése 2 db
8. Támla nélküli kerti pad kihelyezése, DL Flessa S típusú vagy ezzel egyenértékű, telepítése 6 db
9. Kerékpártámasz kihelyezése, DL N típusú vagy ezzel egyenértékű, telepítése 8 db
10. Szemétgyűjtő kihelyezése, DL Bermuda típusú 50l-es vagy ezzel egyenértékű, telepítése 1 db
11. Akm.parkoló táblás jelölése bebetonozott, horganyzott tartóoszlopon álló KRESZ szerinti akm.
parkoló piktogramos táblával, rögzítő bilincsekkel, telepítéssel. Táblaméret: min. 450x450 mm. 1
db
12. Terepplasztika készítése stabilizált kavics felületű dombokkal egyedi terv alapján, átlagosan 50
cm 4/11 zúzottkővel számolva, 1 réteg geotextil elválasztással 17 m2
III.
Mesevonat Bölcsőde újonnan épülő intézményrészeibe kis és nagyméretű bútorok és egyéb
lakberendezési eszközök beszerzése és beépítése
Eladónak az alábbi eszközöket, az alábbi mennyiségben kell leszállítania:
Megnevezés Mennyiség Egység
1. Polcrendszer (salgo) 560 x 60 x 180 cm 1 db
2. Polcrendszer (salgo) 400 x 60 x 180 cm 1 db
3. Felnőtt szék (egymásba rakható, fém vázas) 60 db
4. Gyermekasztal 60 x 60 + láb (fa) 2 db
5. Gyermekszék 26 x 29 cm (22, 26 cm ma) (fa) 6 db
6. Karnis (2 sines) 257 cm 1 db
7. Kisgyermeknevelői asztal 70 x 40 x 72 cm (fa) 1 db
8. Kisgyermeknevelői szék (kárpitozott) (fa) 1 db
9. 150 cm pad 1 db
10. Ferde vasbeton födémre rögzítendő, vízszintes kialakítású felső függesztő sín , 250 cm (hinták
függesztésére) 2 db
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11. Karnis (2 sines) 333 cm 1 db
12. Bordásfal 65 x100 cm 2 db
13. Karnis (2 sines) 337 cm 1 db

14. Flinstone polc 80 x 46 x 108 cm 1 db
15. Flinstone könyvtartó 79 x 48 x 93 cm 1 db
16. Flinstone játéktároló (mindkét oldalon nyitott) 108 x 42,5 x 73,5 cm 3 db
17. Flinstone játéktároló ( mindkét oldalon nyitott) 108 x 42,5 x 73,5 cm 3 db
18. Komplett konyha 75 x 115 x 75 cm 1 db
19. Gyermektálaló asztal 70 x 50 x 45 cm magas + láb 50 cm 2 db
20. Gyermekasztal 120 x 60 x 45 cm magas + láb 50 cm 2 db
21. Gyermekasztal 60 x 60 x 45 cm magas + láb 50 cm 1 db
22. Gyerekszék 26 x 29 cm (2 féle ülőmagasság: 22, 26 cm ma.) 15 db
23. Kisgyermeknevelői asztal 130 x 60 x 72 cm magas 1 db
24. Kisgyermeknevelői szék (kárpitozott) (fa) 2 db
25. Nyitott fali polc egyedi tervezés 112 x 60 x 30 cm 1 db
26. Wesco ágy 12 db
27. Wesco ágyhoz görgős tároló 1 db
28. Flinstone polc 80 x 50 x 130 cm 1 db
29. 300 x 70 x 240 cm szekrény (ld. 5.helyiség_bútorterv) 1 db
30. 150 cm pad 1 db
31. Gyógyszeresszekrény 30 x 15 x 30 cm 1 db
32. Karnis (2 sines) 120 cm 1 db
33. Öltöző pad 90 x 35 x 35 cm 1 db
34. 160 cm hosszú fogas ( 12 főre) (ld. 54_03-06_helyiség bútorterv) 1 db
35. 1 db mosható, fertőtleníthető pólyázóasztal 60x70 cm, peremmagasság 0,80 m (ld.
54_03-06_helyiség bútorterv ) és gyermekfürdőkád kombinációja (ld. 51_03-06 .helyiség-falnézet)
1 db
36. 35x120 cm törölközőtartó szekrény; magasság 120 cm ( ld. 54_03-06_helyiség bútorterv ) 2 db
37. Fogas álló 1 db
38. Gyermek pólyázó asztal cipőtárolóval egyedi terv 85 x 90 x 85 cm 1 db
39. Karnis (2 sines) 120 cm 1 db
40. 55 x 290 cm; magasság: 150 cm öltözőszekrény ülő résszel 12 főre (ld.
45_07_helyiség_bútorterv) 1 db
41. Öltöző fogassor 150x150cm 12 főre (ld.46_07_helyiség_bútorterv) 1 db
42. Nyitott, zárt szekrény (polcos) 300 x 40 x 250 cm 1 db
43. 150 x 280 cm tömör fal egyszárnyú ajtóval (ld. takszer_ajtó_es_szekreny) 1 db
44. Fogas (álló), esernyőtartó 1 db
45. Forgószék 2 db
46. Irattároló szekrény alacsony 160 x 40 x 100 cm 1 db
47. Irattároló és öltöző szekrény magas 250 x 50 x 250 cm 1 db
48. Karnis (2 sines) 276 cm 1 db
49. Számítógép asztal (2 személyes, nagy) 270 x 220 x 75 cm 1 db
50. Vendég asztal (kerek) 60 x 75 cm 1 db
51. Vendég szék (kárpitozott) 4 db
52. Fali polc 70 x 25 cm 2 db
53. Asztal (fiókos) 140 x 80 x 75 cm 1 db
54. Fogas (álló), esernyőtartó 1 db
55. Gyógyszerszekrény 50 x 22 x 50 cm 1 db
56. Irattartó szekrény, zárható 200 x 40 x 250 cm 1 db
57. Karnis (2 sines) 276 cm 1 db
58. Öltözőszekrény, zárható (3 főnek) 150 x 60 x 180 cm 1 db
59. Szék (kárpitozott) 2 db
60. Nyitott polc (salgo) rendszer 330 x 60 x 180 cm 1 db
61. Nyitott polc (salgo) rendszer 410 x 60 x 180 cm 1 db
62. Polc 90 x 32 x 75 cm 3 db
63. Fogas (álló), esernyőtartó 1 db
64. Rattan ülőgarnitúra (asztal + székek) 2 db
65. Polcrendszer (salgo) 500 x 60 x 300 cm 1 db
66. Karnis (2 sines) 120 cm 1 db
67. Nyitott tárolópolc (2 x 6 fakkos) 30 x 30 x 35 cm/fakk 1 db
68. Fali polc 60 x 25 cm 4 db
69. Fali polc egyedi tervezés 90 x 25 x 54 cm 2 db
70. Felnőtt szék (kárpitozott) 2 db

71. Asztalka (gyerek) 60 x 60 cm 1 db
72. Támlás szék (gyerek) 30 x 30 x 55 cm 4 db
73. Gyerek sarokkanapé 180 x 120 x 25 cm 1 db
74. Gyerekasztal 120 x 60 + pótláb 2 db
75. Gyerekasztal 60 x 60 + pótláb 1 db
76. Gyerekszék 26 x 29 cm (22, 26 cm ma.) 15 db
77. Gyermek ágy + matrac huzattal 110 x 74 x 85 cm 10 db
78. Gyermek játszóágy + szivacs 50 x 32 x 37 cm 1 db
79. Gyermek szerelő pad 45 x 45 x 90 cm 1 db
80. Járóka 140 x 140 x 65 cm 2 db
81. Játék fésülködő asztal 45 x 45 x 90 cm 1 db
82. Játék konyha sarok 200 x 160 x 80 cm (54 cm ma.) 1 db
83. Karnis (2 sines) 384 cm 1 db
84. Kisgyermeknevelői asztal 130 x 60 x 72 cm 1 db
85. Tálalósztal 60 x 40 x 45 cm 2 db
86. Tárolópolc (fa) 100 x 20 x 90 cm 1 db
87. Tárolópolc (fa) piramis 160 x 30 x 120 cm 1 db
88. Terepasztal egyedi tervezés 150 x 55 x 50 cm 1 db
89. Wesco ágy 13 db
90. Wesco ágyhoz görgős tároló 1 db
91. 300 x 50 x 240 cm szekrény cm (ld. 18.helyiség_bútorterv) 1 db
92. Gyógyszeresszekrény 30 x 15 x 30 cm 1 db
93. Öltöző pad 90 x 35 x 35 cm 2 db
94. Fogas 12 főre (ld. 18_20-21_helyiség_bútorterv) 2 db
95. 240 x 35 x 140 cm törölközőtartó szekrény (ld. 18_20-21_helyiség_bútorterv) 1 db
96. 240 x 90 x 85 cm fürösztő és pelenkázóasztal kombináció; kád beépítésével, felfalazásával,
csempézésével. Kád mérete: 120 x 70 cm (ld. 18_20-21_helyiség:bútorterv) 1 db
97. Fali polc 60 x 25 cm 4 db
98. Fali polc egyedi tervezés 90 x 25 x 54 cm 2 db
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99. Felnőtt szék (kárpitozott) 2 db
100. Asztalka (gyerek) 60 x 60 cm 1 db
101. Támlás szék (gyerek) 30 x 30 x 55 cm 4 db
102. Gyerek kanapé, heverő 120 x 60 x 25 cm 1 db
103. Gyerekasztal 120 x 60 + pótláb 2 db
104. Gyerekasztal 60 x 60 + pótláb 1 db
105. Gyerekszék 26 x 29 cm (22, 26 cm ma.) 15 db
106. Gyermek bolt 116 x 85 x 125 cm 1 db
107. Gyermek bolt 116 x 85 x 54 cm 1 db
108. Gyermek játszóágy + szivacs 50 x 32 x 37 cm 1 db
109. Játék fésülködő asztal 45 x 45 x 90 cm 1 db
110. Játék konyha sarok 116 x 85 x 54 cm 1 db
111. Játék konyha sarok 90 x 40 x 54 cm 1 db
112. Karnis (2 sines) 292 cm és 120 cm 2 db
113. Kisgyermeknevelői asztal 130 x 60 x 72 cm 1 db
114. Tálalósztal 60 x 40 x 45 cm 2 db
115. Tárolópolc (fa) 160 x 30 x 60 cm 1 db
116. Tárolópolc (fa) 160 x 30 x 120 cm 1 db
117. Terepasztal egyedi tervezés 150 x 55 x 50 cm 1 db
118. Wesco ágy 13 db
119. Wesco ágyhoz görgős tároló 1 db
120. 180 x 60 x 240 cm szekrény (ld. 21. helyiség bútorterv) 1 db
121. 150 x 70 x 240 cm szekrény (ld. 21. helyiség bútorterv) 2 db
122. Polcrendszer (salgo) 90 x 60 x 300 cm 1 db
123. Fogas 24 akasztóval (ld. 26_16-24-25 helyiségek bútorterve) 1 db
124. Gyermek pólyázó asztal cipőtárolóval egyedi terv 85 x 90 x 85 cm 1 db
125. Karnis (2 sines) 290 cm 1 db
126. 515 x 60 x 160 cm szekrény (12 x 2 szekrény) (ld. 24_16-24-25_helyiség_bútorterv 1 db
127. Fogas 24 akasztóval (ld. 26_16-24-25 helyiségek bútorterve) 1 db
128. Gyermek pólyázó asztal cipőtárolóval egyedi terv 85 x 90 x 85 cm 1 db

129. Karnis (2 sines) 290 cm 1 db
130. 515x60x160 cm szekrény (12 x 2 szekrény) (ld. 25_16-24-25 helyiség bútorterv) 1 db
131. Zárt szekrény 90 x 40 x 240 cm (6 polc) 1 db
132. Gyógyszeresszekrény 30 x 15 x 30 cm 1 db
133. Öltöző pad 90 x 35 x 35 cm 2 db
134. Fogas 12 rekeszes ( ld. 33_29-30 helyiség bútorterv) 2 db
135. 240 x 35 x 140 cm törölközőtartó szekrény (ld. 33_29-30 helyiség bútorterv) 1 db
136. 240 x 90 x 85 cm fürösztő és pelenkázóasztal kombináció; kád beépítésével, felfalazásával,
csempézésével. Kád mérete: 120 x 70 cm (ld. 33_29-30 helyiség bútorterv) 1 db
137. Fali polc 60 x 25 cm 2 db
138. Fali polc egyedi tervezés 90 x 25 x 54 cm 4 db
139. Felnőtt szék ( kárpitozott) 2 db
140. Asztalka (gyerek) 60 x 60 cm 1 db
141. Támlás szék (gyerek) 30 x 30 x 55 cm 4 db
142. Gyerek kanapé, heverő 120 x 60 x 25 cm 1 db
143. Gyerekasztal 120 x 60 x 45+ pótláb 2 db
144. Gyerekasztal 60 x 60 x 45 + pótláb 1 db
145. Gyerekszék 26 x 29 cm (22, 26 cm ma.) 15 db
146. Gyermek ágy + matrac huzattal 110 x 74 x 85 cm 10 db
147. Gyermek játszóágy + szivacs 50 x 32 x 37 cm 1 db
148. Gyermek olvasó sarok 100 x 30 x 90 cm 1 db
149. Járóka 140 x 140 x 65 cm 2 db
150. Játék fésülködő asztal 45 x 45 x 90 cm 1 db
151. Játék konyha sarok 170 x 150 x 80 cm (54 cm ma.) 1 db
152. Karnis (2 sines) 120 cm és 292 cm 2 db
153. Kisgyermeknevelői asztal 130 x 60 x 72 cm 1 db
154. Tálalósztal 60 x 40 x 45 cm 2 db
155. Tárolópolc (fa) háromszög 90 x 30 x 90 cm 1 db
156. Tárolópolc (fa) piramis 160 x 30 x 120 cm 1 db
157. Terepasztal egyedi tervezés 150 x 55 x 50 cm 1 db
158. Wesco ágy 13 db
159. Wesco ágyhoz görgős tároló 1 db
160. Gyermek szerelő pad 45 x 45 x 90 cm 1 db
161. 180 x 60 x 240 cm szekrény (ld. 30. helyiség_bútorterv) 1 db
162. 119 x 70 x 240 cm szekrény (ld. 30. helyiség_bútorterv) 1 db
163. 150 x 70 x 240 cm szekrény (ld. 30. helyiség_bútorterv) 1 db
164. Karnis (2 sines) 80 cm 1 db
165. Polcrendszer (salgo) 500 x 60 x 300 cm 1 db
166. Nyitott tárolópolc (2 x 6 fakkos) 30 x 30 x 35 cm/fakk 1 db
167. Fali polc 60 x 25 cm 4 db
168. Fali polc egyedi tervezés 90 x 25 x 54 cm 2 db
169. Felnőtt szék (kárpitozott) 2 db
170. Asztalka (gyerek) 60 x 60 cm 1 db
171. Támlás szék (gyerek) 30 x 30 x 55 cm 4 db
172. Gyerek kanapé, heverő 120 x 60 x 25 cm 1 db
173. Gyerekasztal 120 x 60 + pótláb 2 db
174. Gyerekasztal 60 x 60 + pótláb 1 db
175. Gyerekszék 26 x 29 cm (22, 26 cm ma.) 15 db
176. Játék fésülködő asztal 45 x 45 x 90 cm 1 db
177. Játék konyha sarok 180 x 40 x 150 cm (54 cm ma.) 1 db
178. Játék szerelő műhely 45 x 45 x 90 cm 1 db
179. Karnis (2 sines) 384 cm 1 db
180. Kisgyermeknevelői asztal 130 x 60 x 72 cm 1 db
181. Tálalósztal 60 x 40 x 45 cm 2 db
182. Tárolópolc (fa) foglalkoztató szekrény 300 x 40 x 120 cm 6 db
183. Tárolópolc (fa) piramis 160 x 30 x 120 cm 1 db
184. Terepasztal egyedi tervezés 150 x 55 x 50 cm 1 db
185. Wesco ágy 13 db
186. Wesco ágyhoz görgős tároló 1 db
187. Babasarok babaágy 50 x 32 x 37 cm 1 db

188. Babasarok pelenkázó 60 x 40 x 45 cm 1 db
189. Babasarok akasztós 50 x 30 x 84 cm 1 db
190. 300 x 70 x 240 cm szekrény (ld. 33. helyiség bútorterv) 1 db
191. Polcrendszer (salgo) 580 x 50 x 250 cm 2 db
192. Asztal 100 x 60 cm 1 db
193. Szék (fa) 1 db
194. 160 x 60 x 260 cm polcrendszer (salgo) 1 db
195. 160 x 60 x 260 cm zárt szekrény (fém) 1 db
196. Fogas 1 db
197. Asztal 80 x 80 cm 1 db
198. Szék (fa) 2 db
199. Karnis (2 sines) 170 cm 1 db
200. 155 x 60 x 260 cm polcrendszer (salgo) 1 db
201. 155 x 60 x 260 cm zárt szekrény 1 db
202. Karnis (2 sines) 237 cm 1 db
203. 100 x 60 x 300 cm polcrendszer (salgo) 1 db
204. 100 x 60 x 300 cm polcrendszer (salgo) 1 db
205. Polcrendszer (salgo) 400 x 60 x 250 cm 1 db
206. Polcrendszer (salgo) 260 x 60 x 250 cm 1 db
207. Fogas, álló 1 db
208. Asztal 60 x 100 cm 1 db
209. Szék (kárpitozott) 2 db
210. 440 x 60 x 200 cm öltöző szekrény (11 fő) 1 db
211. Öltöző fogassor 280 x150 cm 1 db
212. Étkező asztal 6 személyes 90 x 120 cm 4 db
213. Karnis (2 sines) 155 cm 1 db
214. Nyitott, zárt tálaló szekrény 160 x 40 x 100 cm 2 db
215. Szék (kárpitozott) 24 db
216. Fogas, álló 2 db
217. Asztal 60 x 100 cm 1 db
218. Karnis (2 sines) 180 cm 1 db
219. Szék (kárpitozott) 2 db
220. Fogas, álló 1 db
221. Íróasztal (L alakú) 160 x 145 x 75 cm 1 db
222. Karnis (2 sines) 150 cm 1 db
223. Fali polc 90 x 32 x 75 cm 2 db
224. Szék (kárpitozott) 1 db
225. Zárt + nyitott szekrény 300 x 50 x 250 cm 1 db
226. Asztalos szerkezetek gyártása, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve,
finombeállítással, konszignáció szerinti kivitelezésben, rögzítőkkel, kiegészítőkkel, felületkezelve
kompletten, konszignációs jele: B-29, megnevezése tömör tolófal, mérete: 593/270 cm 1 db
227. Asztalos szerkezetek gyártása, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, szerelvényezve,
finombeállítással, konszignáció szerinti kivitelezésben, rögzítőkkel, kiegészítőkkel, felületkezelve
kompletten, konszignációs jele: B-30, megnevezése tömör tolófal, mérete: 577/295 cm 1 db
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39161000-8

További tárgyak:

39142000-9
39000000-2

39141000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 40764232
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7943 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/05/29 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: I. rész: Mesevonat Bölcsőde újonnan épülő
intézményrészében kialakított konyha konyhatechnológiai eszközeinek, bútorainak, valamint konyhai és
egyéb háztartási kisgépinek teljes körű beszerzése és beépítése.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Expert Team Kft.
Postai cím: Nagyvárad u 22/A.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Telefon: +3642500908
E-mail: euro-expert@t-online.hu
Fax: +3642400594
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 13000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14669058 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14669058 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 20582450 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x

Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Agrikon-Alfa Kft. (név) 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
AMT Hungary Kft. (név) 1121 Budapest, Rácz Aladár út 143. I. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
HOMÉR 2000 Mérlegtechnikai Bt. (név) 8630 Keszthely, Külső-Zsidi u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Euro-Expert Team Kft. (név) 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Quick-Tech Kft. (név) 2683 Acsa, Kastély út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Viharsarok Kft. (név) 5600 Békéscsaba, Luther u. 17. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Wetex Kft. (név) 1054 Budapest, Akadémia u. 16. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: II. rész Mesevonat Bölcsőde kerti játékainak, kerti
berendezési tárgyainak beszerzése, beépítése, telepítése, és hozzá tartozó tereprendezés elvégzése.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/10/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tóthné Kenéz Szilvia KOMPAN Képviselet egyéni vállalkozó
Postai cím: Gyep tér 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Telefon: +3614810620
E-mail: kompan@kompankepviselet.hu
Fax: +3614810622
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 10000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 10210200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5270000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14298963 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Tóthné Kenéz Éva KOMPAN Képviselet (név) 1223 Budapest, Gyep tér 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Everling Városépítő Kft. (név) 2117 Isaszeg, Aulich u. 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
AMT Hungary Kft (név) 1121 Budapest, Rácz Aladár út 143. I. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Quick-Tech Kft. (név) 2683 Acsa, Kastély út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: III. Mesevonat Bölcsőde újonnan épülő
intézményrészeibe kis és nagyméretű bútorok és egyéb lakberendezési eszközök beszerzése és beépítése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Alsóerdősor u. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Telefon: +3613225221
E-mail: iskola@horzrt.hu
Fax: +3614780666
Internetcím (URL): www.horzrt.hu
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 13000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 15885174 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 15885174 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 23789623 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Sellaton Design Bútoripari Kft.
Cím:
4025 Debrecen, Salétrom utca 5.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 19816558 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
AMT Hungary Kft. (név) 1121 Budapest, Rácz Aladár út 143. I. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
HOR Zrt. (név) 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Kelet-Tanért Kft. (név) 4551 Nyíregyháza, Fő u. 53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Sellaton Design Bútoripari Kft. (név) 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Quick-Tech Kft. (név) 2683 Acsa, Kastély út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1744/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Egyed Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: egyeda@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6 helyrajzi számú ingatlanon sportpavilon építése vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 130., 40091/6. helyrajzi szám
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Épület teljes szerkezeti és homlokzati kialakítása, főépület középső traktus szakipari munkáinak elkészítése.
A hőszigetelés és a vízszigetelés elkészült, vagyonvédelmi szempontból az épület zárt egységet alkot.
Alapterület:
földszint: 383,3 m2
emelet: 136,8 m2
belső tér összesen: 520,1 m2
külső terasz: 68,8 m2
építészet
elektromos munkák
gépészeti munkák
Alapozás vasbeton gerendarács, kútalapozás, tervezett mélység - 4,5 m. Földszinti aljzat 10 cm vastag,
emeleti aljzat 8 cm vastag vasbeton lemez, burkolaton is átvezetett dilatációval. Függőleges teherhordó falak
Porotherm 44 falazóblokkból illetve egyes helyeken 20 és 30 cm vastag monolit vasbeton fal készül. 1 belső
és 1 külső lépcsőszerkezet épül.
A feladat részletes meghatározására az ajánlati dokumentációban kerül sor.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük.
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, egyes részekre vonatkozóan a dokumentációban
található műszaki leírásban adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a
vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki
leírásának mellékletét képező, abban részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő
termékeket érti.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212200-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: 148401446
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21731 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Budapest XIV. Mogyoródi út 130., 40091/6. helyrajzi
számú ingatlanon sportpavilon építése vállalkozási szerződés keretében.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halastó Camping Kft.
Postai cím: Deák F. u. 27.
Város/Község: Pilisvörösvár
Postai irányítószám: 2085
Ország: HU
Telefon: +36 26367381
E-mail: postmaster@halastocamping.t-online.hu
Fax: +36 26367381
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 180000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 148401446 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,

és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 148401446 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 191055293 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
T-Invest ’91 Kft.
Cím:
6724 Szeged, Ősz u. 11.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 149252834 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Swietelsky Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. „B” ép. V. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
KÁROLYHÁZ Építőipari Kft. (név) 5000 Szolnok, Vércse u. 21. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
FK-RASZTER Zrt. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Halastó Camping Kft. (név) 2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
RENOVIT Építőipari Kft. (név) 1102 Budapest, Hölgy u. 15. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (név) 6000 Kecskemét, Garay u. 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Épkomplex Kft. (név) 2100 Gödöllő, Rét u. 37. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
T-Invest ’91 Kft. (név) 6724 Szeged, Ősz u. 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1762/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Egyed Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: egyeda@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát
utca - Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkoló építés”.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Fizető parkoló övezet kialakítás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén (útépítési
engedély köteles területek nélkül) a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát
utca - Padlizsán utca által határolt területen („Örs vezér téri zóna”), valamint a Dózsa György út - Vágány
utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt terület vonatkozásában
(„Városligeti-Istvánmezei zóna” )
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát
utca - Padlizsán utca által határolt területen fizető parkoló övezet kialakításához parkoló építés”.
Fizető parkoló övezet kialakítás (útépítési engedély köteles területek nélkül) a Kerepesi út - Vezér utca - Ond
vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen („Örs vezér téri zóna”),
valamint a Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út
által határolt terület vonatkozásában („Városligeti-Istvánmezei zóna” ),az alábbiak szerint,
7.814 m2 zúzottkő burkolat, meglévő burkolat felújítása: 544 m2 aszfaltburkolat, 205 m2 gyephézagos térkő
burkolat, 131 db parkolás gátlóoszlop, 69 db egyedi hajlított csőkorlát telepítése.
Az elkészült forgalomtechnikai terv alapján, a tervezett parkoló férőhelyek száma: 8937 darab
+ 2 % eltérés lehetséges.
Városligeti-Istvánmezei zóna:
7578 db parkolóhely kialakítása
Örs vezér téri zóna:
1359 db parkolóhely kialakítása
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122/A. § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás, mivel az építési beruházás becsült
értéke nem éri el a nettó 150 millió Ft-ot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Budapest XIV. kerület, Dózsa György út - Vágány utca
- Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út - Kerepesi út által határolt területen és Kerepesi út Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen fizető
parkoló övezet kialakításához parkoló építés”.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A Kbt. 76. § (1) bek. c) pontja alapján, mivel a Garden-System Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata is
a rendelkezésre álló anyagi fedezetet (nettó 59.000.000.- Ft) meghaladó mértékben tartalmazta a vállalási
árat.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 59000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:

Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Garden-System Kft. (név) 2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
VIANOVA 87' Zrt. (név) 1215 Budapest, Vasas utca 65-67. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
AMBÍCIÓ Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 223. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2015/10/21 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1803/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Postai cím: Üllői út 400.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Borbély György
Telefon: +36 12961300/1323
E-mail: borbely@bp18.hu
Fax: 296-1321
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Gyöngyszem Óvoda foglalkoztatóval és tornaszobával való bővítésének kivitelezési munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1188 Budapest, Vezér u. 46. (HRSZ: 140491)
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgy: Építési beruházás „A Gyöngyszem Óvoda foglalkoztatóval és tornaszobával való bővítésének
kivitelezési munkái” tárgyában
Teljes mennyiség:
Építési telek területe: 2625 nm.
Tervezett épületbővítés a meglévő, megmaradó épület északkeleti oldalán földszint + 1. emelet, lapostetős
kialakítással, részben a meglévő, megmaradó épület tömegén belül, részben annak bővületeként, udvari
gépkocsi parkolóhely kialakításával, kisebb kerti építmények telken belüli áthelyezésével.
A tervezett épület 957,95 nm (földszint: 494,87 nm; emelet: 463,08 nm) ebből az új bővítés: 223,86 nm
(földszint: 96,16 nm; emelet: 127,7 nm).
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 35022858
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Gyöngyszem Óvoda foglalkoztatóval és
tornaszobával való bővítésének kivitelezési munkái
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mozaik Kft.
Postai cím: Halomi út 108.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
Telefon: +36 309330723
E-mail: mozaik@externet.hu
Fax: +36 17810702
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35433070 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 35022858 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 35022858 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 39405579 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
HŐSZER-TRADE Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím:
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 12.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 39405579 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Mozaik Kft. (név) 1182 Budapest, Halomi út 108. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
HŐSZER-TRADE Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 12.
(cím)
HU (székhely szerinti ország)
CSANAK-LAKÓPARK Kft. (név) 9024 Győr, Kálvária u. 27/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként

védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társa tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1693/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Káldor Adolf utca 5-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Dallos Zsolt
Telefon: 06 13021279
E-mail: dr.dallos@t-online.hu
Fax:
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
2 db ultrahang készülék beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1221 Budapest, Káldo Adolf u. 5-9.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
2 db ultrahang készülék beszerzése
1. rész: 1 db ultrahang készülék, univerzális, többféle vizsgálati lehetőséggel, többféle vizsgáló
fejjel
2. rész: 1 db multifunkciós nőgyógyászati ultrahang többféle vizsgálófejjel szűrővizsgálatokhoz
a dokumentációban részletezettek szerint
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a készülék telephelyre történő leszállítása, beüzemelése, és a
kezelő személyzet betanítása, továbbá a jótállási idő alatt a gyártó által az adott termékre
vonatkozóan előírt éves karbantartási feladatok ellátása, és a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben
meghatározott időszakos felülvizsgálatok elvégzése
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 10134600
Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
Eü.22/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19718 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/09 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db ultrahang készülék, univerzális, többféle vizsgálati
lehetőséggel, többféle vizsgáló fejjel
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medexpert Kft.
Postai cím: Törökkő u. 5-7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 12504490
E-mail: medical@medexpert.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5067300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5067300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7639050 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)

Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Hitachi Medical Systems Kft.
Cím:
1071 Bp. Damjanich u. 11-15.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 7639050 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Hitachi Medical Systems Kft. (név) 1071 Bp. Damjanich u. 11-15. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Medexpert Kft. (név) 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
BLUEMED Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
MED-EN TRADE Kft. (név) 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Gral Medical Kft. (név) 1022 Budapest Bég utca 3-5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Anamed Kft. (név) 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db multifunkciós nőgyógyászati ultrahang többféle
vizsgálófejjel szűrővizsgálatokhoz
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medexpert Kft.
Postai cím: Törökkő u. 5-7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU

Telefon: +36 12504490
E-mail: medical@medexpert.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5067300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5067300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7493000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Hitachi Medical Systems Kft.
Cím:
1071 Bp. Damjanich u. 11-15.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 7493000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Hitachi Medical Systems Kft. (név) 1071 Bp. Damjanich u. 11-15. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Medexpert Kft. (név) 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (cím)
(székhely szerinti ország)
BLUEMED Kft. (név) 2091 Etyek, Liliom köz 2 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
MED-EN TRADE Kft. (név) 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Gral Medical Kft. (név) 1022 Budapest Bég utca 3-5. (cím)

HU (székhely szerinti ország)
Anamed Kft. (név) 1144 Budapest, Kőszeg u. 29 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/12 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Fegyvernek Város Önkormányzata tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1710/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Postai cím: Szent Erzsébet út 171.
Város/Község: Fegyvernek
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Pető Zoltán
Telefon: 06 (56) 556-010
E-mail: hivatal@fegyvernek.hu
Fax: 06 (56) 556-011
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fegyvernek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Hulladékszállítás 2016
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. Fegyvernek Város Közigazgatási területe
2. Örményes Község Közigazgatási területe
3. Kuncsorba Község Közigazgatási területe
NUTS-kód: HU322
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Közszolgáltatási szerződés keretében Fegyvernek Város, Örményes község valamint Kuncsorba község
közigazgatási területein keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése,
elszállítása és ártalmatlanítása
1. ajánlati rész: Fegyvernek Város közigazgatási területén végzett szolgáltatás
A szolgáltatást igénybe vevők rendelkeznek hulladékgyűjtő edényzettel:
120 literes gyűjtőedény: 813 db
120 literes zsák kedvezményes (6 db/év) 568 ingatlan
120 literes zsák kedvezmény nélküli (12 db/év) 449 ingatlan
240 literes gyűjtőedény: 12 db
1100 literes konténer: 31 db
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (e) pont)
Lakossági kommunális hulladék várhatóan: 1034 tonna/év + 3 %
Gazdálkodó szervezetek kommunális hulladék várhatóan: 27 tonna/év + 3 %
Lakossági lom hulladék várhatóan: 16 tonna/év + 3 %
Lakossági zöldhulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági papír hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági műanyag hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági üveg hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
A települési hulladék együttes várható mennyisége: 1074 tonna/év + 3 %
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: (317/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 1.§ (2) bekezdés (f) pont)
6558fő
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési,
földrajzi és közlekedési jellemzői: (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (a) pont)
Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekvő település.
Törökszentmiklós 12 km, Tiszabő 7,5 km, Bánhalma 9,5 km,Kenderes 10,5 km, Kisújszállás 16 km
távolságra található.

Közúton elérhető a 4-es főúton. Vasútállomása (Fegyvernek-Örményes) a Szolnok-Debrecen-NyíregyházaZáhony-vasútvonalontalálható, a településtől kb. 7 km-re. Fegyvernek határába olvadt Kesző Árpád-kori
település is.
Az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok alapján a közszolgáltatással
érintett terület lakosságának száma (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (b) pont): 6810 fő
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2016.03.01., és a közszolgáltatás ellátásának
tervezett időtartama (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (c) pont): 2016.03.01.2017.03.31.
Az Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény
(317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (h) pont)
Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő hulladékgazdálkodási
létesítmény:
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft., Székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
A létesítmény címe: Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon
helyezkedik el.
A hulladékgazdálkodási létesítmény közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki
állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott
kezelési módszerek (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (i) pont)
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
A hulladékgazdálkodási létesítmény műszaki állapota lehetővé teszi a településen keletkező kommunális
hulladék deponálását, szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását, komposztálható hulladékok
hasznosítását.
A hulladéklerakó Kétpó község külterületén, a 46. sz. közlekedési út Törökszentmiklós-Mezőtúr közötti
szakasza mellett, attól Keletre, Törökszentmiklóstól kb. 14 km távolságra helyezkedik el. A terület Mezőtúrtól
kb. 10 km távolságra van, és a 46. sz. úthoz csatlakozó (029/38 helyrajzi számú) úttal érhető el.
A telephely Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik
el, melyből:
- Kétpó, külterület 029/40, 029/41 hrsz.: Regionális Szilárdhulladék-lerakó és a komposztáló területe
- Kétpó, külterület 029/37 hrsz.: véderdő
- Kétpó, külterület 029/38 hrsz.: bekötőút
- Kétpó, külterület 029/39 hrsz.: csapadékvíz-tározó területe
Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása:
Az egységes környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének
- 5.3. pontja: Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül
- 5.4. pontja: Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével
A Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központ szilárdhulladék-lerakója a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §
(1) bekezdés b) pontja szerint „nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B kategória)”,bb)
alpontja szerint „vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező),
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória)” besorolású.
Az Önkormányzat saját tulajdonát képző járművek, gépek, berendezések és eszközök (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (j) és (k) pontok): nincs
2. ajánlati rész: Örményes Község közigazgatási területén végzett szolgáltatás
A szolgáltatást igénybe vevők rendelkeznek hulladékgyűjtő edényzettel:
120 literes gyűjtőedény: 157 db
70 literes gyűjtőedény (120 literes gyűjtőedényzet megjelölve): 223 db
1100 literes konténer: 4db
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (e) pont)
Lakossági kommunális hulladék várhatóan: 240tonna/év + 3 %
Gazdálkodó szervezetek kommunális hulladék várhatóan: 6tonna/év + 3 %
Lakossági lom hulladék várhatóan: 1tonna/év + 3 %
Lakossági zöldhulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági papír hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági műanyag hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági üveg hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
A települési hulladék együttes várható mennyisége: 247 tonna/év + 3 %

Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: (317/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 1.§ (2) bekezdés (f) pont)
1064 fő
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési,
földrajzi és közlekedési jellemzői: (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (a) pont)
Örményes Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekvő település.
A község az Alföldön, a megye közepén, annak tiszántúli részén, Szolnoktól 38 km-re, Törökszentmiklóstól
délkeletre, a Nagykunsági-főcsatorna partján fekszik. Szomszédos települések: Kisújszállás, Fegyvernek,
Kuncsorba.
A közúti tömegközlekedést a Jászkun Volán Zrt. autóbuszai végzik.Fegyvernekkel közös vasútállomása van
a Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony-vasútvonal mellett.
Az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok alapján a közszolgáltatással
érintett terület lakosságának száma (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (b) pont): 1106 fő
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2016.03.01., és a közszolgáltatás ellátásának
tervezett időtartama (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (c) pont): 2016.03.01.2017.03.31.
Az Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény
(317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (h) pont)
Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő hulladékgazdálkodási
létesítmény:
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft., Székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
A létesítmény címe: Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon
helyezkedik el.
A hulladékgazdálkodási létesítmény közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki
állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott
kezelési módszerek (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (i) pont)
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
A hulladékgazdálkodási létesítmény műszaki állapota lehetővé teszi a településen keletkező kommunális
hulladék deponálását, szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását, komposztálható hulladékok
hasznosítását.
A hulladéklerakó Kétpó község külterületén, a 46. sz. közlekedési út Törökszentmiklós-Mezőtúr közötti
szakasza mellett, attól Keletre, Törökszentmiklóstól kb. 14 km távolságra helyezkedik el. A terület Mezőtúrtól
kb. 10 km távolságra van, és a 46. sz. úthoz csatlakozó (029/38 helyrajzi számú) úttal érhető el.
A telephely Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik
el, melyből:
- Kétpó, külterület 029/40, 029/41 hrsz.: Regionális Szilárdhulladék-lerakó és a komposztáló területe
- Kétpó, külterület 029/37 hrsz.: véderdő
- Kétpó, külterület 029/38 hrsz.: bekötőút
- Kétpó, külterület 029/39 hrsz.: csapadékvíz-tározó területe
Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása:
Az egységes környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének
- 5.3. pontja: Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül
- 5.4. pontja: Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével
A Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központ szilárdhulladék-lerakója a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §
(1) bekezdés b) pontja szerint „nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B kategória)”,bb)
alpontja szerint „vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező),
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória)” besorolású.
Az Önkormányzat saját tulajdonát képző járművek, gépek, berendezések és eszközök (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (j) és (k) pontok): nincs
3. ajánlati rész: Kuncsorba község közigazgatási területén végzett szolgáltatás
A szolgáltatást igénybe vevők rendelkeznek hulladékgyűjtő edényzettel:
120 literes gyűjtőedény: 115 db
120 literes zsák kedvezmény nélküli (12 db/év) 125 ingatlan
1100 literes konténer: 0 db
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék várható mennyisége, fajtája és összetétele: (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (e) pont)

Lakossági kommunális hulladék várhatóan: 103 tonna/év + 3 %
Gazdálkodó szervezetek kommunális hulladék várhatóan: 4 tonna/év + 3 %
Lakossági lom hulladék várhatóan: 1 tonna/év + 3 %
Lakossági zöldhulladék várhatóan: n.atonna/év + 3 %
Lakossági papír hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági műanyag hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
Lakossági üveg hulladék várhatóan: n.a tonna/év + 3 %
A települési hulladék együttes várható mennyisége: 108 tonna/év + 3 %
Az elkülönített hulladékgyűjtésbe bevonható települések vagy lakosok száma: (317/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 1.§ (2) bekezdés (f) pont)
627 fő
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba (a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület települési,
földrajzi és közlekedési jellemzői: (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (a) pont)
Az Alföldön, a megye délkeleti részén fekszik, a megyeszékhelytől kb. 35 km-re. Szomszédos települések:
Kétpó, Mezőtúr, Túrkeve,Örményes. Közúton a Fegyvernek (4-es főút) - Örményes - Kuncsorba - 46-os
főút közötti mellékúton, vagy Túrkeve felől szintén egy mellékúton érhető el.A közúti tömegközlekedést a
Jászkun Volán Zrt. járatai látják el. Vasútvonal nem vezet át a településen. A legközelebbi vasútállomás
a MÁV 100-as számú, Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony közötti vonalán található FegyvernekÖrményes állomás, kb. 9 km-re.
Az utolsó lezárt és elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok alapján a közszolgáltatással
érintett terület lakosságának száma (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (b) pont): 757 fő
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2016.03.01., és a közszolgáltatás ellátásának
tervezett időtartama (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (c) pont): 2016.03.01.2017.03.31.
Az Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő, és a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási létesítmény
(317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (h) pont)
Ajánlatkérő települési önkormányzat közigazgatási területéhez legközelebb lévő hulladékgazdálkodási
létesítmény:
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft., Székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
A létesítmény címe: Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon
helyezkedik el.
A hulladékgazdálkodási létesítmény közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában fennálló műszaki
állapota, technológiai tulajdonságai, és a rendelkezésre álló kezelési technológiák kapacitása, az alkalmazott
kezelési módszerek (317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (i) pont)
NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
A hulladékgazdálkodási létesítmény műszaki állapota lehetővé teszi a településen keletkező kommunális
hulladék deponálását, szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítását, komposztálható hulladékok
hasznosítását.
A hulladéklerakó Kétpó község külterületén, a 46. sz. közlekedési út Törökszentmiklós-Mezőtúr közötti
szakasza mellett, attól Keletre, Törökszentmiklóstól kb. 14 km távolságra helyezkedik el. A terület Mezőtúrtól
kb. 10 km távolságra van, és a 46. sz. úthoz csatlakozó (029/38 helyrajzi számú) úttal érhető el.
A telephely Kétpó, külterület 029/40, 029/41, 029/37, 029/38 és 029/39 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik
el, melyből:
- Kétpó, külterület 029/40, 029/41 hrsz.: Regionális Szilárdhulladék-lerakó és a komposztáló területe
- Kétpó, külterület 029/37 hrsz.: véderdő
- Kétpó, külterület 029/38 hrsz.: bekötőút
- Kétpó, külterület 029/39 hrsz.: csapadékvíz-tározó területe
Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása:
Az egységes környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének
- 5.3. pontja: Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül
- 5.4. pontja: Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével
A Kétpó Regionális Hulladékkezelő Központ szilárdhulladék-lerakója a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. §
(1) bekezdés b) pontja szerint „nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B kategória)”,bb)
alpontja szerint „vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező),
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória)” besorolású.

Az Önkormányzat saját tulajdonát képző járművek, gépek, berendezések és eszközök (317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés (j) és (k) pontok): nincs
Ajánlattevők jogosultak valamennyi ajánlati rész valamennyi szolgáltatása tekintetében a megadottakkal
egyenértékű terméket, szolgáltatást vagy műszaki megoldást megajánlani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90500000-2

További tárgyak:

90512000-9
90511100-3
90511200-4
90511300-5
90513100-7

90513200-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
2015. évi CXLIII. törvény 112. § (2) bekezdése alapján (112. § (1) bekezdés b) pont)
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. ajánlati rész: Fegyvernek Város Közigazgatási
területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)

A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. ajánlati rész: Örményes Község Közigazgatási
területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. ajánlati rész: Kuncsorba Község Közigazgatási
területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és
ártalmatlanítása
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás eredménytelen
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/23 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű
Társaság tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1827/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Laczkovich utca 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Balogh Edina
Telefon: +36 14554100-1565
E-mail: baloghe@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fcsmep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az FCSM Mélyépítő Kft. részére 1 db forgókotró munkagép beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1095 Budapest, Laczkovich utca 1.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében az FCSM Mélyépítő Kft.részére 1 db forgókotró munkagép beszerzése. A
részletes műszaki feltételeket és az ajánlatkérő elvárásait a dokumentáció részét képező Közbeszerzési
Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34140000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 33519885
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár

80

Vállalt szállítási határidő (maximum 180 nap)
20
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22443 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24522 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés forgókotró munkagép beszerzése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Huntraco Zrt.
Postai cím: Kamaraerdei u. 1-3.
Város/Község: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Telefon: +36 309540621
E-mail: akos.varga@huntraco.hu
Fax: +36 23504383
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 40000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 33519885 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 33519885 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 37819885 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás

kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Huntraco Zrt. (név) 2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 1-3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
TERRA Hungária Építőgép Kft. (név) 1239 Budapest, Ócsai u. 1-3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/04 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1968/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36 14596940
E-mail: sandorc@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés keretében PET palackos természetes ásványvíz (szén-dioxiddal dúsított/
szénsavmentes) 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben történő beszerzése és szállítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
FKF Nonprofit Zrt., 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. telephely, K51-es raktár
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Összesen nettó 20.000.000 Ft - 20 % keretösszeg erejéig PET palackos természetes ásványvíz (széndioxiddal dúsított/szénsavmentes) 0,5 literes és 1,5 literes kiszerelésben történő beszerzése és szállítása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15981000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 20000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak igen
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
K1590
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21987 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 26776 Rész száma: 1 Elnevezés: PET palackos 0,5 és 1,5 literes kiszerelésű, széndioxiddal dúsított és szén-dioxid mentes természetes ásványvíz
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Károli Gáspár u. 312.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 20000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 20000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás

középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Corvinus Ásványvíz Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Kft. (név) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 312.
(cím)
HU (székhely szerinti ország)
Gladiolus Kft. (név) 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit
Kft. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1780/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Postai cím: Olimpia utca 1/A
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Krilovné Bekő Mária
Telefon: +3676481724
E-mail: krilovnem.maria@hiros-sport.hu
Fax: +3676418910
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hiros-sport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Magasépítési keretmegállapodás a Kecskeméti Fedett Uszoda átalakítására”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Kecskeméti Fedett Uszoda magasépítési, bontási, felújítási, átalakítási munkáinak elvégzése a
szerződéskötést követő hároméves időtartamra (ezen időn belüli elvégzéssel).
A tervezett beszerzéssel érintett jellemző épületfunkciók: fedett kosárlabda pálya és kapcsolódó
létesítmények. (A Kecskeméti Fedett Uszoda helyi védelem alatt álló épület.)
Ennek során az alábbi tevékenységek fordulhatnak elő:
- bontási munkák,
- szárazépítési munkák,
- lift üzembe helyezése,
- szerkezetépítési munkák,
- kőműves munkák,
- hideg és melegburkolás,
- szigetelés,
- lakatos munkák,
- festés és mázolás,
- gépészeti munkák,
- elektromos munkák,
- asztalos munkák,
- vakolás és rabicolás,
- tetőfelújítás
- egyéb építőipari feladatok
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45453100-8

45262700-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 600000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22731 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/02 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Magasépítési keretmegállapodás a Kecskeméti Fedett
Uszoda átalakítására”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lecpes Kft.
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 600000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 600000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: 3 VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
épületgépészeti részmunkák,
épületgépész felelős műszaki vezetés,
hidegburkolás,
fém szerkezetű nyílászárók elhelyezése,
bádogos munkák,
festési munkák,
elektromos szerelési részmunkák,
elektromos felelős műszaki vezetés,
melegburkolás,
fa szerkezetű nyílászárók elhelyezése,
lakatos munkák,
szigetelési munkák
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Lecpes Kft. (név) 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (27319/2015)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jogi Iroda
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Németh László Gimnázium homlokzatának korszerűsítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Hódmezővásárhely, Ormos Ede u. 18.
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Németh László Gimnázium homlokzatának korszerűsítése
- A homlokzat-felújítás során a meglévő homlokzati tagozatok visszabontása a vakolt falsíkig a meglévő
szegélyekkel együtt.
- Új 12cm vtg. utólagos hőszigetelő rendszer készítése az iskola homlokzatán 2mm vtg. nemesvakolat
felületképzéssel. A nem szigetelt felületek (bejárati torony, rámpafeljáró, külső lépcső) felületének javítása,
hálózása után szintén nemesvakolat felületképzés.
Az épület homlokzatképzése jelenleg tagolt felületet mutat, mely bár esztétikai szempontból előnyös, de
az ehhez kapcsolódó csomópontok miatt műszakilag viszont rengeteg problémára ad okot (leázások,
lefagyások. A felújítás során a homlokzati tagozatot a felületképzéssel színhatár-képzéssel lenne megoldva.
- Új korszerű 8 kamrás 90mm-es tokszerkezetű műanyag ablakok 3 rétegű üvegezéssel, valamint hőszigetelt
alumínium szerkezetű ajtók beépítése.
- Az épület magastető északi oldalán lévő lépcsőzetes tűzfalak részben visszabontásra kerülnek, így
lehetőség nyílik a magastető megfelelő túlnyújtására a végfalakon, ezáltal egy műszakilag és esztétikailag is
előnyösebb megoldás kerülhet megvalósításra.
- A meglévő bádogos szerkezetek felújítása és cseréje (fallefedés, szegélyek, csatornák)
A dokumentációban meghatározott mennyiségek szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 78740157
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Iványi Építőmester Kft.
Postai cím: Deák Ferenc u. 14-16. fszt. 1.
Város/Község: Orosháza
Postai irányítószám: 5900
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 78740157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 78605026 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Iványi Építőmester Kft. (név) 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. Fszt. 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/21 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1411/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Határ Mária jegyző
Telefon: +36 76513505
E-mail: jegyzo@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
(SG-909) 70 db multifunkciós eszköz üzemeltetése és 1 db nyomdaipari gép beszerzése, üzemeltetése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve telephelyei
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
70 db multifunkciós eszköz üzemeltetése és 1 db nyomdaipari gép beszerzése, üzemeltetése
a közbeszerzés mennyisége:
1. rész: multifunkciós eszközök üzemeltetése
a műszaki leírásban részletesen meghatározott 70 db multifunkciós (nyomtató, fax, szkenner és fénymásoló
funkciójú) eszköz üzemeltetése (beleértve a rendszeres helyszíni karbantartási és eseti javítási munkákat,
kellékanyagok és alkatrészek biztosításával)
az érintett géptípusok:
Ricoh AF 1022
Ricoh AF 2022
Ricoh AF 1027
Ricoh AF 2027
Ricoh AF 2035
Ricoh AF 2035e
Ricoh AF 2045e
Ricoh AF 2090
Konica MP C2000
Konica MP C3000
Konica Bz 501
Konica Bz 222
Konica Bz 282
Konica Bz C353
Konica Bz C253,
Kiocera 2560
Konica Bz 250
Konica Bz 200
Konica Bz 350
Konica Bz 362
Az eszközök várható éves teljesítményét (nyomatszámát) a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a megadott mennyiségektől (éves nyomatszámtól) a szerződés teljesítése során +20 %-kal
eltérhet.
2. rész: nyomdaipari gép beszerzése és üzemeltetése
1 db Konica Minolta Bizhub tipusú (vagy azzal egyenértékű) nyomdaipari gép beszerzése és üzemeltetése

a beszerzendő eszközzel kapcsolatos műszaki minimumkövetelmények:
Nyomómű
• A/3-as másoló, hálózati nyomtató, hálózati szkenner
• nyomtatási sebesség min. 95 oldal/perc/A4, min. 55 oldal/perc/A3
• kezelhető papírméretek legalább 182x139 mm-től 324x463 mm-ig, 95x132 mm-től 324x483 mm-ig
• maximális nyomtatási terület legalább 314x463 mm
• felbontás legalább 1200x1200 dpi
• belső RIP, nyomtatásvezérlő (alapfelszereltség)
• hálózati PCL, PostScript nyomtatás
• hálózati szkennelés (FTP, E-mail, SMB)
• Windows, Linux Mac OS támogatás
• kezelhető papírsúly legalább 40-300 g/m2
• kétoldalas másolás-nyomtatás
• élettartam legalább 45 000 000 A4 nyomat, vagy 7 év
• terhelhetőség legalább havi 1.200.000 A4 nyomat
Tűzős finisher (FS-532 vagy azzal egyenértékű)
• legalább 100 lapos tűzési kapacitás a kapcsok méretre vágásával
• tűzés 3 helyen: felül egyenesen, felül srégen, hosszanti oldalon két helyen
• oldalkiütés, eltolásos szortírozás
• kirakó kapacitás:
o 320 mm vagy hosszabb legalább 2000 ív
o 250-től 319 mm-ig legalább 4200 ív
o 249 mm vagy rövidebb legalább 750 ív
Az ajánlattevő megajánlhat új, vagy legfeljebb 4 000 000 nyomatszám korábbi teljesítménnyel rendelkező
eszközt.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50310000-1

További tárgyak:

50313200-4
50314000-9

30232110-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 13234080
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
1. rész: 1. az éves üzemeltetési díj nettó összege (Ft, 70
előny a kisebb)
1. rész: 2. a hibaelhárítás megkezdésének határideje 20
(perc, előny a kisebb)
1. rész: 3. cserekészülék biztosítása 2 munkanapot
meghaladó javítás esetén (igen / nem)

10

2. rész: 1. a teljes ellenszolgáltatás nettó összege
(Ft, előny a kisebb)

40

2. rész: 2. a megajánlott gép eddigi teljesítménye
(nyomat, előny a kisebb)

40

2. rész: 3. a megajánlott gép nyomtatási sebessége
(A/4) (nyomat/perc, előny a nagyobb)

10

2. rész: 4. a megajánlott gép havi terhelhetősége
10
(A/4) (nyomat/hó, előny a nagyobb)
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
SG-909
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: SG-909 1. RÉSZ MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZÖK
ÜZEMELTETÉSE
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Center Computer Kft.
Postai cím: Kápolna u. 18.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 7754200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7754200 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8844200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Bács-Irodatechnika Kft. (név) 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 42/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Center Computer Kft. (név) 6000 Kecskemét, Kápolna u. 18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Héjjas-Irodatechnika Kft. (név) 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: SG-909 2. RÉSZ NYOMDAIPARI GÉP BESZERZÉSE
ÉS ÜZEMELTETÉSE
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Konica Minolta Magyarország Kft.
Postai cím: Galvani utca 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 5479880 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5479880 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6660000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Bács-Irodatechnika Kft. (név) 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 42/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Center Computer Kft. (név) 6000 Kecskemét, Kápolna u. 18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Konica Minolta Magyarország Kft. (név) 1117 Budapest, Galvani utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/09 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Kiegészítés a II.1.2) ponthoz: A II.1.2) pontban megjelölt szolgáltatási kategória száma a 2011. évi CVIII.
törvény besorolása szerinti adat. A jelen eljárás vonatkozásában alkalmazott 2015. évi CXLIII. törvény a
II.1.2) pontban megjelölendő szolgáltatási kategóriákat nem alkalmaz.
Kiegészítés a III.1.1) ponthoz: Az ajánlatkérő a Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) 115. § szerinti eljárást
folytatott le.
Kiegészítés a III.2.1) ponthoz: A III.2.1) pontban megjelölt értékelési szempont a 2011. évi CVIII. törvény
meghatározása szerinti kategória. Az ajánlatok értékelési szempontja mindkét rész esetében a Kbt. (2015.
évi CXLIII. törvény) 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/27 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (2028/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kiskunlacháza
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Sződi Károly
Telefon: +36 24519-830
E-mail: kozbeszerzes@kiskunlachaza.hu
Fax: +36 24519841
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunlachaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
x Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Településüzemeltetés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kiskunlacháza Nagyközség közigazgatási területe
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának település üzemeltetési feladatai közül a fűnyírás és
parkgondozás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés, veszélyes fák kivágása, belvíz elleni védekezés, és a
rászorulók részére ún. szociális fa kiszállítása, buszmegállók takarítása, zászlók kihelyezése és bevétele,
úthibák elkerítése, a Munkácsy parktó tisztítása feladatainak ellátása a szerződés megkötésétől számítva
15 hónapig terjedő időszakban kerül végrehajtásra. A tevékenység során fűnyírást mintegy 73.460 m2
nagyságú területen és mintegy 72 Km hosszúságú belterületi közút melletti zöldterületen kell végrehajtani.
A hó eltakarítást és a síkosság mentesítést mintegy 72 Km össz hosszúságú közúton kell végrehajtani.
A veszélyes fák kivágása, belvíz elleni védekezés, és a rászorulók részére ún. szociális fa kiszállítása,
a buszmegállók takarítása, a zászlók kihelyezése és bevétele, az úthibák elkerítése, a Munkácsy parktó
tisztítása a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott mennyiségben kerül megrendelésre.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 10569000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzési eljárás előkészítése során a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően kialakított becsült
érték nagysága nem éri el a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értéket.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Legalacsonyabb ajánlati ár

65

Vevőszolgálat biztosítása

15

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása
20
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolgáltatási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KUNÉPSZOLG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Völgyi dűlő 165.
Város/Község: Kiskunlacháza
Postai irányítószám: 2340
Ország: HU
Telefon: +36 24535535
E-mail: locskai.istvan@kunepszolg.hu
Fax: 36 24535536
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 17980000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 10569000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10569000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 10569000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: 40000 (arab számmal) Pénznem: HUF
Arány (rész): 1 , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
GÉP-LIGET Építőipari Kft. (név) 2330 Dunaharaszti,Somogyvári u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
KUNÉPSZOLG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2340 Kiskunlacháza,Völgyi dűlő 165.
(cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/01 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
x a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
x bírálati részszempontként/alszempontként

a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az ajánlatkérő, érvényes ajánlat hiányában, nem tudott a számára második legkedvezőbb ajánlatot tevő,
ajánlattevőt megnevezni.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/12 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1932/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Postai cím: Fehérvári út 70.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Telefon: +36 12090400
E-mail: kozbeszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Ingatlangazdálkodás, beruházás szervezés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Személygépkocsi beszerzése 2015/3.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
x Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye, 1117 Budapest, Fehérvári út 70.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
árubeszerzés
1 db alábbi paraméterekkel rendelkező gépjármű:
- Skoda Superb L&K 2.0 TSI 4X4 DSG vagy azzal egyenértékű kategóriás gépkocsi
- Karosszéria: 4 ajtós
- Hajtóanyag: Benzin
- Motor, váltó: 1984 cm³
- Teljesítmény: 206 KW/280 LE
- Átlagfogyasztás (l): 7 l/100 km
- Sebességváltó: automata DSG váltó, 6 fokozatú
- Hajtás: összkerék-hajtás
- Légszennyezésre vonatkozó előírás: EU6
- Szín: Fekete
- Kárpit: ülések: fekete vagy barna bőr
- az átadáskor újnak kell lennie
- az első forgalomba helyezésének időpontja az átadást megelőzően kell közvetlenül megelőznie
- szervizkönyv
- magyarországi forgalomba helyezés
- a gépjármű nem volt bemutatójármű, illetve próbajármű
Forgalomba helyezése, leszállítása, üzembe helyezés operatív lízing konstrukció keretében.
Az ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania a szerződés időtartama alatt:
• szervizszolgáltatás
• gumiabroncs szolgáltatás
• csereautó szolgáltatás
• hozom-viszem szolgáltatás
• assistance szolgáltatás
• GPS-szolgáltatás
• biztosítással és káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatás.
Szervizszolgáltatás
a) kötelező szervizek és műszaki meghibásodások javításának megszervezése, bonyolítása
b) javítási költségek átutalással történő megfizetése, költségek nyilvántartása
c) javítások ellenőrzése
Gumiabroncs szolgáltatás

a) gumigarnitúra biztosítása (téli, nyári)
b) gumiabroncsok cseréjének, javításának szervezése
c) gumiabroncsok tárolása, állapotának nyilvántartása
Csereautó szolgáltatás
a) a kötelező szervizek időtartamára {ha a javítás a 12 órát meghaladja)
b) a gépjármű káreseménye esetén a javítási időtartamára
c) lopás és totálkár esetén a gépjármű pótlásának idejére
Hozom-viszem szolgáltatás
A szolgáltatás a gépjárműnek az Ajánlatkérő székhelyéről a márkaszervizbe történő eljuttatása, illetve
a javítást követően a gépjármű visszaszállítása az Ajánlatkérő székhelyére az előzetesen egyeztetett
időpontban.
Assistance szolgáltatás
A gépjármű 24 órás országúti segélyszolgálata.
GPS-szolgáltatás
a) GPS berendezés beszerelése, beüzemelése, meghibásodás esetén javítása, javításra, vizsgálatra átvett
berendezések pótlására csere-készülék biztosítása, szervizeltetése
b) gépjármű-követési szolgáltatás
c) gépjárművédelmi szolgáltatás
Biztosítással és káreseménnyel kapcsolatos szolgáltatás
a) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és Casco biztosítás szervezése, bonyolítása és adminisztrációja
b) kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és Casco biztosítási díjak fizetése a biztosító felé
c) fedezetigazolások biztosítása a gépjárműhasználó részére
Káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés
a) Töréskár ügyintézése
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34110000-1

További tárgyak:
66114000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 14874144
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással indított) nyílt
eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
K-043
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: BÉRLETI ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZERZŐDÉS
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Postaautó Duna Zrt.
Postai cím: Monostorpályi út 35/A.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Telefon: +36 12733942
E-mail: barna.attila@postaauto.com
Fax: +36 12733941
Internetcím (URL): http://www.postaauto.com/
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 15000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 309878 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 309878 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 327157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma: 48
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
GPS-szolgáltatás
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
A PALOTA AUTOMOBIL KFT. és a BÉR-ELEK FLOTTA ÉS AUTÓPARK KEZELŐ KFT. közös ajánlattevők
konzorciuma
Cím:
1154 Budapest, Szentmihályi út 142.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 327157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Postaautó Duna Zrt. (név) 4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PALOTA AUTOMOBIL Kft. (név) 1154 Budapest, Szentmihályi út 142. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
BÉR-ELEK Kft. (név) 1138 Budapest, Váci út 113. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/03 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással indított) nyílt
eljárás
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

KKM Oktatási és Rekreációs Kft. tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (2031/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: KKM Oktatási és Rekreációs Kft.
Postai cím: Horvát utca 14-24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szíjgyártó Beáta
Telefon: 06304250819
E-mail: beata.szijgyarto@kkmor.hu
Fax: 0614583579
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya:
A KKM Oktatási és Rekreációs Kft., mint a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzőintézménye, a
minisztérium tartós külszolgálatot teljesítő dolgozói részére tananyag szolgálató és fejlesztő, e-learning
alapú képzési keretrendszer kialakítását tervezi, amelynek célja a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozók
szakmai felkészültségének támogatása és a szakmai képzések elérhetőségének, valamint lebonyolításának
megkönnyítése.
Az ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el az ajánlattevőtől:
1. Tartós külszolgálaton lévő dolgozók számára távoli elérést lehetővé tevő tananyag szolgáltató fejlesztő
és vizsgáztatási (e-learning alapú) keretrendszer specifikálása, fejlesztése, leszállítása, központi telepítése,
beüzemelése.
2. Az e-learning működését bemutató pilot tananyag kifejlesztése és képzés, valamint vizsga
megszervezése az ajánlatkérő által kijelölt munkatársak számára.
3. E-learning alapú tananyagfejlesztéshez szükséges informatikai ismeretek bemutatását biztosító képzés
teljeskörű lefolytatása az ajánlatkérő által kijelölt munkatársak számára, legalább három, az ajánlatkérő által
meghatározott időpontban és helyen megszervezésre kerülő alkalommal
4. A keretrendszer műszaki tartalmára és specifikációjára, valamint az üzemeltetésére, továbbá a
felhasználói, tananyagfejlesztői, valamint vizsgáztatási (adminisztrációs) felületek működésére és
használatára vonatkozó dokumentáció és kézikönyv elkészítése és átadása (dokumentáció tartalmi
részenként legalább 50 oldal, ábrákat nem számolva)
5. A keretrendszer beüzemelését követően fél éven (6 hónapon át) rendszer-működési támogatás és a
bevezetés műszaki támogatás és karbantartás ellátása.
A közbeszerzési eljárás ajánlatkérő illetve fenntartója fenti céljából eredő közbeszerzési igényének
kielégítése.) tervezése, fejlesztése és kialakítása"
A közbeszerzési eljárás tárgyának pontos műszaki meghatározása:
Ajánlatkérő műszaki elvárásai és az elvégzendő feladatok a következők:
- E-learning-rendszer adatsruktúra tervezés
o Figyelembe véve az intézményspecifikus tényezőket, meg kell
határozni egy olyan adatbázist amely felépítésében és indexelésben a
cél követelményeinek a legnagyobb mértékben megfelel.
o Az adatbázis tervezésekor nem maradhat el a további mezők és
indexek bővítésének lehetősége
o Figyelemmel kell kitérni az adatbázistáblák átjárhatóságára ,

védeni kell azt illetéktelen megtekintés ellen.
- Kiszolgáló infrastuktúra (server MS)
o Az adatbázis futtatókörnyezete:
§ Felhő alapú szolgáltatás (nagy megbízhatóságú és magas
rendelkezésre állással rendelkező szolgáltatás ) pl. Azure
§ Server parkban elhelyezett MS vagy azzal egyenértékű redundanciával ellátott server
( ez esetben a fizikai védelemről is gondoskodni kell)
§ Egyéb, itt meg nem határozott de a felsorolt megfelelősség és
rendelkezésre állás feltételeinek megfelelő futtatókörnyezet.
o Az adatbázis szerver operációs rendszere
§ Microsoft Windows Server, vagy azzal egyenértékű operációs rendszer
§ Sharepoint Server
§ Más itt fel nem sorolt megoldás
- Adatbázis futtató környezet kialakítása
o Az adatbázis az operációs rendszeren belül adatbázis kezelő ( pl
SQL ) rendszerekkel kell hogy együttműködjön.
o Az adatbázist rendszeresen menteni kell. A mentéseket lehetőség
szerint a servertől különböző lokációban kell tartani.
o Az adatbázis mentésének automatizmusát elvárjuk
o A futtató környezet kialakításakor figyelembe kell venni hogy az
elvárt nyelv a magyar, így az UTF-8 kódolás használata javasolt
- Biztonságos server környezet kialakítása (tűzfalak,
jogosultságok stb.)
o A fizikai vagy cloud serverek esetén is a rendszer felhasználóit
egyedileg azonosítani kell.
o A felhasználók csak a saját jogosultsági szintjükön
tartózkodhatnak, a tananyagok megváltoztatására , vizsgaeredmények
manuális javítására nem lehet jogosultságuk.
o A rendszer egy admin felhasználóval kell rendelkezzen.
o Az admin felhasználó feladata a többi felhasználó jogosultságainak
beállítása
o Az admin felhasználó lehetőség szerint két lépcsős azonosítás után
tudja csak használni a rendszert
o A fizikai vagy cloud servereket a mgefelelő védelemmel kell
ellátni. Szükséges a vírus / spam ellenőrzés napi rendszerességgel és
a különböző behatolásvédelmi technikákkal is fel kell szerelni a
rendszert.
o A fizikai server esetén firewall ajánlatot is kell adni
- E-kérdés modul fejlesztése
o A kérdező rendszer felépítésekor figyelemmel kell lenni a leendő
oktatandó és vizsgához szükséges feladatok kérdéscsoportjainak
felépítésére.
o A kérdező rendszer biztosítson lehetőséget legalább 3 kérdés válasz struktúrára.
- E-learning rendszer 3 kérdéscsoport kérdés / válasz programozása
o Figyelembe véve a felhasználási területet , a rendszer három fajta
kérdéscsoport kidolgozásával kell rendelkezzen
§ 1 kérdés, melyhez 5 válasz tartozik, amelyből 1 választható ki helyesnek
§ 1 kérdés, melyhez 2 állítás tartozik (igaz / hamis)
§ 4 lehetőség, melyet sorba állítva kell megválaszolni
- E-Admin modul fejlesztése
o Egy olyan adminisztrációs felületre van szükség, ahol a tanulókat
és a tananyagokat is adminisztrálni lehet.
§ Tanulók felvételének lehetősége
• Adatváltoztatás
• Jelszóváltoztatás
• Egyéb adminisztrációs feladatok
§ Tananyagok , leckék felvitelének lehetősége
• Leckék, tananyagok feltöltése
• Leckék, tananyagok módosítása

• Leckék szöveges, képes kiegészítése
§ Jogosultságok kezelése felhasználó / lecke vonatkozásában
- E-Vizsga modul fejlesztése
o A tanulási folyamatok végén egy ellenőrző vizsga lehetősége
o A vizsga során a tanuló tevékenységét naplózza a rendszer
- E-Vizsga kiértékelés modul fejlesztése
o A vizsga zárásával a tanuló kiértékelését a rendszernek kell elvégezni
o A kiértékelési szempontokat az E-Admin modulban lehessen beállítani
o A vizsga kiértékelése a vizsgázó számára egyértelmű legyen, lássa
a hibás válaszait és az eredményét pontszám vagy százalék formájában
- Bevezetés és tesztüzem
o A bevezetés időszakát megelőzően a rendszert tesztüzemben kell
működtetni 4 héten keresztül, amely idő alatt a rendszer funkcióinak
oktatását a későbbi üzemeltetők számára meg kell tartani.
Nómenklatúra: Szolgáltatásnyújtás
CPV kódok: 72212190-7 Oktatási szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212190-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 14150000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Új Kbt. 115.§-a szerinti eljárás-a becsült érték nem éri el a nettó 18.000.000 forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár

80

Ajánlatkérő rendelkezik-e ügyfélszolgálattal

10

Ajánlatkérő által fejlesztett rendszer bővíthetősége
10
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Notebookspecialista.hu Kft.
Postai cím: Váci út 20-26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 15000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14150000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14150000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
ADATKÖZPONT Kft.
Cím:
6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 14900000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Ini Tech Bt. (név) 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Notebookspecialista.hu Kft. (név) 1132 Budapest, Váci út 20-26.) (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ADATKÖZPONT Kft. (név) 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
--V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/16 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1836/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Bárdos László utca 2.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kancz Csaba kormánymegbízott
Telefon: +36 34515100
E-mail: hivatal@kemkh.hu
Fax: +36 34515109
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Általános államigazgatás és közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Esztergom Város Kormányablak kivitelezése ”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2500 Esztergom, Bottyán János u. 3. sz (hrsz.: 17357)
NUTS-kód: HU212
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Esztergom Város Kormányablak kivitelezése”
Esztergom Város Kormányablak kivitelezési munkák elvégzése a 2500 Esztergom, Bottyán János u. 3. sz
(hrsz.: 17357) alatti Járási Hivatal földszinti részében, az Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda
által készített tervek alapján.
Helyiségkimutatás (tervezett állapot szerint)
001 előtér greslap 16,35 m2
002 előcsarnok greslap 53,99 m2
003 ügyfél váró simított beton 36,03 m2
004 információ, baba-mama váró simított beton 20,38 m2
005 ügyfélforgalmi tér simított beton 41,47 m2
006 munkatér linóleum 50,61 m2
007 bizalmas tárgyaló linóleum 19,56 m2
008 háttériroda linóleum 22,30 m2
009 teakonyha greslap 7,98 m2
010 személyzeti mosdó greslap 3,02 m2
011 akadálymentes mosdó greslap 4,69 m2
012 férfi mosdó greslap 7,58 m2
013 női mosdó greslap 12,11 m2
Összesen 296,07 m2
Az terület Okmányirodaként működik. A kivitelezés az épületen belüli funkcionális elrendezést, homlokzati
megjelenést nem érinti, melynek során az egységes arculatnak megfelelő ügyféltér és kiszolgáló területek
kerülnek kialakításra. A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítást nem érint.
A további előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)

Érték: 42980234
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti feltételek teljesülése
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/10 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NB-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Postai cím: Bányász u. 3
Város/Község: Tokodaltáró
Postai irányítószám: 2532
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 41776851 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 42980234 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,

és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 42980234 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 51631221 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
10% alatt
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
NB-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (név) 2532 Tokodaltáró, Bányász u. 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
EBP Építő Group Kft (név) 2800 Tatabánya, Népház u. 2. I/6 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Száfián és Társa Kft. (név) 2800 Tatabánya, Vadász u. 65. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0016.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/11/24 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1853/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Bárdos László utca 2.
Város/Község: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Címzett: dr. Kancz Csaba kormánymegbízott
Telefon: +36 34515100
E-mail: hivatal@kemkh.hu
Fax: +36 34515109
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Általános államigazgatás és közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Ajánlatkérő és a fenntartásában működő intézmények részére irodaszerek beszerzése és szállítása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2
NUTS-kód: HU212
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Irodaszerek (bélyegző, boríték, CD, DVD, ceruza, elem, fénymásolópapír, fólia, füzet, genotherm, golyóstoll,
iratrendező, jegyzettömb, műanyag spirál, nyomtatvány, ragasztó, számológép, tasak, tűzőgép, tűzőgép
kapocs, vonalzó, egyéb eszközök) szállítása
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza, azzal, hogy a megadott
mennyiségektől max. + 20% mennyiségi eltérés lehetséges.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30199000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 26268501
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18181 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/07 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21859 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/02 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PBS Hungária Kft
Postai cím: Építész u. 8-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 25881404 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 26268501 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 26268501 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 39934565 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás

középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Profil-Copy 2002 Kft (név) 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ZÉKORI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 9700 Szombathely, Kőszegi utca 6. fszt. 1 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
"HOR” Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (név) 1074 Budapest, Alsóerdősor u 32. 1. em. 9 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PBS Hungária Kft (név) 1116 Budapest, Építész utca 8-12 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatója az
eljárás eredményéről (1-es minta) (1528/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Székely Márta
Telefon: +36 18199171
E-mail: szekely.marta@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): országos közutak fenntartása
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Az Ajánlatkérő Magyarország területén lévő mérnökségei. A Mérnökségek listáját a dokumentáció
tartalmazza részletesen.
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozói szerződés.
Tárgya: Hegesztő berendezések jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálata és javítása, karbantartása,
alkatrész ellátása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Kiszállási nettó km díj (Ft/km)

30

Felülvizsgálati díjak összesen

30

Javítási árak összesen

20

Rezsióradíj összesen
20
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22726 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/11/03 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Az eljárásban nem került ajánlat benyújtásra. Az eljárás a Kbt. 76.§ (1) a) pontja alapján eredménytelenül
zárult.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)

Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az eljárásban nem érkezett ajánlat. Az eljárás a Kbt. 76.§ (1) a) pontja alapján eredménytelenül zárult.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Mátrai Gyógyintézet tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1936/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet
Postai cím: 7151. hrsz. - Város/Község: Gyöngyös-Mátraháza
Postai irányítószám: 3233
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jancsek Péter
Telefon: +36 37574505
E-mail: titkarsag.vezeto@magy.eu
Fax: +36 37374091
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magy.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Mátrai Gyógyintézet mátraházai telephely központi laboratóriuma.
NUTS-kód: HU312
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Mágy- laboranyag beszerzése- 2015.
A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Kémiai vizsgálatok BIOLIS 24i (saját gép): 10790 teszt; 64467 ml.
2. rész: Elektrolit meghatározás EASY LYTE (saját gép): 251.198 ml; 44720 ciklus.
3. rész: Immunkémia: mini VIDAS (saját gép): 3192 teszt; 24 db.
4. rész: Bakteriológia: 451.000 ml; 450 teszt; 41415 db.
5. rész: Laboratóriumi eszközök: 47440 db.
6. rész: Haemostasis (kihelyezett gép): 2016 ml.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33600000-6

További tárgyak:

33696000-5
33793000-5

38437000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 13305894
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Zrt.
Postai cím: Attila u. 126.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: +36 13693684
E-mail: imre@diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3288800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3288700 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3288700 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3288700 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Diagnosticum Zrt. (név) 1047 Budapest, Attila u. 126. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Zrt.
Postai cím: Attila u. 126.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: +36 13693684
E-mail: imre@diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1631300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke

Érték: 1631280 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1631280 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1631280 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Diagnosticum Zrt. (név) 1047 Budapest, Attila u. 126. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/16 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Zrt.
Postai cím: Attila u. 126.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: +36 13693684
E-mail: imre@diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3017600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3017200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3017200 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3017200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Diagnosticum Zrt. (név) 1047 Budapest, Attila u. 126. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagnosticum Zrt.
Postai cím: Attila u. 126.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: +36 13693684
E-mail: imre@diagnosticum.hu
Fax: +36 13694383
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3836400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 4603170 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4378300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4603170 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás

egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Diagnosticum Zrt. (név) 1047 Budapest, Attila u. 126. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Biolab Zrt. (név) 1141 Budapest, Öv u. 43. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, ezért az 5. rész vonatkozásában az
eljárás a 2011. évi CVIII. tv. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Biolab Zrt. (név) 1141 Budapest, Öv u. 43. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
VWR International Kft. (név) 4034 Debrecen, Simon László u. 4. (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Szállítási szerződés.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/16 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagon Kft.
Postai cím: Baross u. 48- 52.

Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: +36 309523492
E-mail: diagon@diagon.com
Fax: +36 13696301
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 617400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 765544 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 765544 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 765544 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Diagon Kft. (név) 1047 Budapest, Baross u. 48- 52. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1731/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Bérleti szerződés - Az MTVA részére a Magyarország Szeretlek című produkció előállításához szükséges
vizuáltechnikai eszközök bérlete kezelőszemélyzettel tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
x Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1158 Budapest, Rákospalotai határút 14., Magyarország
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére a Magyarország Szeretlek című produkció előállításához
szükséges vizuáltechnikai eszközök bérlete kezelőszemélyzettel az alábbiak szerint:
A bérelni kívánt vizuáltechnikai eszközök felsorolása, feladat leírás:
Christie L2k 1500-as Full HD-s projektor (1920*1080) 16:9-es 2 db
Optika a Full HD-s projektorhoz 2 db
Christie LX1500-as projektor - fényerő 15.000 Ansi Lumen 1 db
Optika LX1500-as projektorhoz 1 db
Optika DVI transzmitter 3 db
Thomson Indigo digitális keverőpult 1 db
Tartószerkezet 2 db
Függesztőkeret 1 db
4x3-as hátul vetítésre alkalmas vetítővászon 2 db
Power Box 1 db
DVI osztó 1 db
optikai kábelek
DVI kábelek
Bejátszó laptop 1 db
kiegészítők, kábelezés
Ajánlattevő feladat a fenti eszközök telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges kezelő személyzet
biztosítása.
Adások száma: 23 db
Felvételi napok száma: 12 nap
Fenti mennyiségektől ajánlatkérő -20%-ban eltérhet a szerződés során.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,

eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
A forgatási helyszínt, a forgatási helyszínen a szükséges infrastruktúrát (energiaellátás) Ajánlatkérő biztosítja
valamint az őrzés-védelmi feladatokat Ajánlatkérő látja el.
Általános elvárások:
• A bérlésre megajánlott vezérlő rendszert a helyszínre szállítva, telepítve, installálva, üzemeltetési
felügyelettel szükséges biztosítani.
• A bérbe adott rendszerek telepítéséhez és bontásához szükséges teljes technikai személyzetet ajánlattevő
biztosítja.
• Meghibásodás esetén bérbeadó feladata a javítás (javíttatás), ennek költségei Ajánlattevőt (Bérbeadót)
terhelik.
• A vezérlő egység telepítése a felvételi helyszínen legkorábban a szerződéskötés napját követő napon 8
órától kezdhető meg.
• A telepítés, szerelés idején biztosítani kell, hogy Ajánlatkérő kijelölt szakemberei folyamatosan
konzultálhassanak Ajánlattevő szakembereivel és a rendszer telepítésénél szemlét tarthassanak.
• A várható napi munkaidő (diszpozíciós idő): 12 óra
• A telepítéssel kapcsolatos illetve az esemény során felmerült, a telepítéssel, beszereléssel MTVA-nak
illetve harmadik személy részére okozott károkért (pl épületek sérülése, technikai eszközök sérülése) béradó
felelős.
• Az ajánlattevő által biztosított kezelő személyzet munkája kapcsán felmerülő összes költséget - beleértve
az ellátással, elhelyezéssel kapcsolatos kiadásokat is - ajánlattevőnek az ajánlati árba be kell építenie.
• Ajánlatkérő a műsor készítéséhez alkotói munkatársakat valamint műszaki supervisort biztosít, így nyertes
Ajánlattevő feladata a vezérlő rendszer eszközeinek üzemeltetését, kezelését ellátó személyzet illetve
szakértelemmel rendelkező munkatárs biztosítása.
• Nyertes Ajánlattevő biztosítja a rendelkezésre bocsátott eszközök teljes körű műszaki üzemeltetésének
mérnöki, karbantartói támogatását, felügyeletét folyamatos rendelkezésre állás megvalósításával.
• A vezérlő rendszer beépítését követően teljes körű technikai próbát az első forgatást megelőző 1 nappal
kell teljesíteni. Az első forgatási nap tervezett időpontja: a szerződéskötést követő második nap.
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési
dokumentumok_1) Műszaki leírás fejezete tartalmazta.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32322000-6
PA01-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 11247000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi
felhívás megküldésével induló tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás indított a nyílt eljárás szabályai
szerint.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bérleti szerződés - Az MTVA részére a Magyarország
Szeretlek című produkció előállításához szükséges vizuáltechnikai eszközök bérlete kezelőszemélyzettel
tárgyában
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Visual Creative Kft.
Postai cím: Budafoki út 187-189.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon: +36 309922004
E-mail: tozser.ferenc@visualcreative.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 11247000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 11247000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 11247000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Visualpower Kft. (név) 1115 Budapest, Kelenföldi út 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Colossal Kft. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Visual Creative Kft. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/11/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi
felhívás megküldésével induló tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás indított a nyílt eljárás szabályai
szerint.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/07 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1965/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés - Az MTVA részére személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) eseti igénybevétele
műsorkészítési és egyéb feladatokhoz tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 2
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország területe és alkalmanként határon túli területek (az MTVA különböző telephelyei és külső
forgatási helyszínek Magyarország egész területén, adott esetben a Magyarországgal határos országokban
vagy az EU más országaiban)
NUTS-kód: HU, RO, CZ, SK, AT
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) eseti igénybevétele
műsorkészítési és egyéb feladatokhoz az alábbi fő mennyiségek szerint:
Az MTVA műsorkészítési és üzemviteli feladatai ellátásához szükséges buszos személyszállítási
szolgáltatások eseti jellegű biztosítása a szerződés időtartama alatt maximum nettó 24.900.000,- Ft
keretösszegig az alábbi kategóriák vonatkozásában:
1. kategória: 7-8 fő
2. kategória: 9-21 fő
3. kategória: 22-34 fő
4. kategória: 35-49 fő
5. kategória: 50-59 fő
6. kategória: 60 fő felett
A megadott férőhelyek száma csak az utasok létszámát tartalmazza, a járművezetők személyét a fenti
utaslétszámon felül kell biztosítani. Ajánlatkérő a férőhelyek számát ülőhelyekben határozta meg, nem
elfogadottak azon ajánlatok, melyek a járművekben az állóhelyek számát is figyelembe veszik.
A szerződés időszaka alatt Ajánlatkérő az igények felmerülése alapján Egyedi megrendeléseket küld
Vállalkozó részére.
A szolgáltatás nyújtásával összefüggő részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció
(közbeszerzési dokumentumok) Műszaki leírás c. fejezete tartalmazta.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24900000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával

Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben lefolytatott nyílt
közbeszerzési eljárás indított.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - AZ
MTVA RÉSZÉRE SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (AUTÓBUSZ) ESETI IGÉNYBEVÉTELE
MŰSORKÉSZÍTÉSI ÉS EGYÉB FELADATOKHOZ TÁRGYÁBAN
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Levissimo Kft.
Postai cím: Ringató utca 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Telefon: +36 209233784
E-mail: info@levissimo.hu
Fax: +36 12421645
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24900000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Levissimo Kft. (név) 1031 Budapest Ringató utca 16. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/16 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.2.4.1) Az II.2.1) és a IV.6) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés végleges
összegeként a szerződés keretösszege került feltüntetésre, a nyertes ajánlat felolvasólapján szereplő
- értékelési szempontnak minősülő - ajánlati elemeket tartalmazó táblázat a nyertes ajánlat szerint a
következő:
Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték
1. Személyszállítás óradíja (nettó Ft/óra) a következő alszempontok szerint
1.1 7-8 fő 5.190 nettó Ft/óra
1.2. 9-21 fő 6.280 nettó Ft/óra
22-34 fő 6.785 nettó Ft/óra
35-49 fő 7.790 nettó Ft/óra
50-59 fő 8.900 nettó Ft/óra
60 fő és a felett 10.700 nettó Ft/óra
2. Személyszállítás km díja (nettó Ft/km) a következő alszempontok szerint
7-8 fő 220 nettó Ft/km
9-21 fő 245 nettó Ft/km
22-34 fő 318 nettó Ft/km
35-49 fő 375 nettó Ft/km
50-59 fő 389 nettó Ft/km
60 fő és a felett 419 nettó Ft/km
3. Díjmentes lemondási határidőn túli lemondás díja 1 nettó Ft
4. A teljesítés előtt díjmentesen lemondható legkésőbbi időpont 1 óra
5. Gépjárművezető külföldi napidíja 3.000 nettó Ft/nap
V.2.4.2) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben lefolytatott nyílt
közbeszerzési eljárás indított.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1966/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés - Az MTVA részére különféle monitorok beszerzése tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1037 Budapest, Kunigunda útja 64., Magyarország
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Az MTVA részére különféle monitorok beszerzése az alábbiak szerint:
1 db Samsung ME95C LFD (LH95MECPLBC/EN)
1 db Samsung DM75D LFD (LH75DMDPLGC/EN)
1 db Samsung DM65D LFD (LH65DMDPLGC/EN)
1 db Samsung LH48DMEPLGC/EN
1 db Samsung LH32DMEPLGC/EN
2 db ASUS VX248H LED monitor
2 db Lilliput 663/S2 7” IPS monitor (SDI&HDMI i/o)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal
egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek
igazolnia kellett.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32323100-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 7824500
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi
felhívás megküldésével induló tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás indított a nyílt eljárás szabályai
szerint.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés - Az MTVA részére különféle
monitorok beszerzése tárgyában
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/04 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MIKROPO Vizuáltechnika Kft.
Postai cím: Röppentyű u. 60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Telefon: +36 209342340
E-mail: mlaszlo@mikropo.hu
Fax: +36 12363151
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 7824500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7824500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8627000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
INFORMATÉKA Kft.
Cím:
1067 Budapest, Teréz krt. 31.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 8390800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft. (név) 1116 Budapest, Építész utca 26. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Studiotech Hungary Kft. (név) 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
INFORMATÉKA Kft. (név) 1067 Budapest, Teréz krt. 31. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
MIKROPO Vizuáltechnika Kft. (név) 1139 Budapest, Röppentyű u. 60. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi
felhívás megküldésével induló tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési eljárás indított a nyílt eljárás szabályai
szerint.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1928/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Kocsis Erzsébet
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Felelősségbiztosítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 6
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
NUTS-kód: HU1, HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
NAV Igazgatás gépjárműveinek kötelező felelősségbiztosítása
1326 db + 7% mennyiségi eltéréssel (személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, vontató, pótkocsi,
félpótkocsi, mezőgazdasági vontató, utánfutó, segédmotoros kerékpár)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66000000-0

További tárgyak:

66516000-0

66516100-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 26942839
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22415 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 42-44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35100000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2449349 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma: 11
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás

kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Groupama Biztosító Zrt.
Cím:
1146 Budapest, Erzsébet Királyné útja 1/C.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 3529052 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Groupama Biztosító Zrt. (név) 1146 Budapest, Erzsébet Királyné útcja 1/C. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Generali Biztosító Zrt. (név) 1066 Budapest Teréz körút 42-44. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1991/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: NAV KH Közbeszerzési Főosztály Kocsis Erzsébet
Telefon: +36 13731661
E-mail: kh.kf@nav.gov.hu
Fax: +36 13731798
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A NAV részére 8 db kutyaszállító gépjármű szállítására vonatkozó adásvételi szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlattevő által meghatározott, Budapest közigazgatási határán belüli átadási pont (több ilyen lehetséges
átadási pont esetén Ajánlatkérő részére biztosított a választás lehetősége az átadási pontok közül).
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A NAV részére 8 db kutyaszállító gépjármű szállítására vonatkozó adásvételi szerződés.
A részletes műszaki paramétereket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34130000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 37787328
Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár
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VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21896 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: EGO-33/2015 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés a „Kutyaszállító
gépjárművek beszerzése a NAV részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Autó Zrt.
Postai cím: Zay u. 24.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +3618014164
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Fax: +3618014112
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 35052000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
A szerződés végleges összértéke
Érték: 37787328 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Duna Autó Zrt. (név) 1037 Budapest, Zay u. 24. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Hovány Carlion Kft. (név) Kecskemét, Szent László krt. 68. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
x bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1753/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Postai cím: Kéthly Anna tér 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft
Címzett: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: tamasne.balazs@nkfih.gov.hu
Fax: +36 46565424
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mhkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerver bővítéséhez kapcsolódó eszközök és rendszerintegráció beszerzése a Dokumentációban
meghatározottak szerint
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Mennyiség Termék megjelölése
1 db HP DL360e Gen8 8SFF CTO Server
1 db HP DL360e Gen8 E5-2450 FIO Kit
1 db HP DL360e Gen8 E5-2450 Kit
12 db HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit
1 db HP DL360eGen8 CPU1 Riser FIO Kit
4 db HP Ethernet 10Gb 2P 560SFP+ Adptr
1 db HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit
1 db HP Z Dual 8GB microSD EM USB Mod
1 db HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA
2 db HP 460W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit
1 db HP OV for DL 3yr 24x7 FIO Phys 1 Svr Lic
1 db MS WS12 R2 Datacntr SW
1 db ProLiant DL360e Gen8Installation for HP/Proliant Servers- HP gyártói támogatás
1 db ProLiant DL360e Gen8 - Foundation Care NBD Service, HW and Collab Support,
3 year - HP gyártói támogatás
1 db HP X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable
1 db HP 1U Gen8 Management Arm Cable
4 db HP 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Module
6 db HP X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable
1 db HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
25 óra Rendszerintegráció: eszközök fizikai beszerelése, installációja, meglévő eszközökkel történő
integráció (Ft/óra)
vagy a fentiekkel egyenértékű eszközök illetve szolgáltatás.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48820000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 6870764
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szállítási szerződés szerver bővítéséhez kapcsolódó
eszközök és rendszerintegráció beszerzésére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/12/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Kft
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Telefon: +36 14375200
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Fax: +36 14375299
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 9997497 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 6870764 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6870764 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6870764 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Delta Systems Kft (név) 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Nádor Rendszerház Kft (név) 1152 Budapest, Telek u. 7-9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/09/04 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1831/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Váci út 45/B.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzési Iroda (Közbeszerzés) V. emelet 510. szoba, 1134 Budapest, Váci út 45. B épület (Pf.:
1170, Irányítószám: 1380)
Telefon: +36 14368258
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Útdíj beszedés és útdíj ellenőrzés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Szállítási szerződés informatikai eszközök és telefonok szállítására I-III. részek tekintetében az
alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség
I. RÉSZ
I. / 1 OS X alapú fejlesztő notebook 1 db.
I. / 2 OS X alapú fejlesztő munkaállomás 1 db.
I. / 3 X64 alapú ultrabook + dokkoló 2 db.
I. / 4 X64 alapú noteboook 10 db.
I. / 5 X64 táblagép és notebook egyben 3 db.
I. / 6 24" Full HD LED monitor 13 db.
I. / 7 Külső BluRay író 1 db.
I. / 8 FULL HD LED tv 2 db.
I. / 9 FULL HD projektor 1 db.
I. / 10 HDMI - Mini PC 2 db.
I. / 11 Médialejátszó 1 db.
I. / 12 Beépíthető SSD meghajtó 3 db.
I. / 13 Feliratozógép 1 db.
I. / 14 Dokkoló egység meglévő ultrabook-hoz 5 db.
I. / 15 Lightning - USB kábel meglévő eszközökhöz 10 db.
I. / 16 Vezeték nélküli billentyűzet és egér 10 db.
I. / 17 HDMI kábel 3 db.
I. / 18 Altova XML Spy 2015 2 db.
I. / 19 JIRA Crowd licence bővítés 1 db.
I. / 20 Oracle alapú PL SQL adatbázis fejlesztő szoftver 1 db.
I. / 21 X86 operációs rendszer 2 db.
I. / 22 OS X alapú virtualizációs környezet. 3 db.
I. / 23 Access Point 3 db.
I. / 24 Hálózati switch, 24 port 1 db.
I. / 25 Smart UPS 1000Va 1 db.
II. RÉSZ
II. / 1 Android telefon 10 db.

II. / 2 Android telefon 1 db.
II. / 3 iOS telefon 2 db.
II. / 4 WINDOWS telefon 2 db.
III.RÉSZ
III. / 1 MultiTouch Display 50" 1 db.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30211200-3

További tárgyak:

32250000-0

Kiegészítő szójegyzék

32324000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 8448130
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17371 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/09/18 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Freedom-Tech Informatika Kft.
Postai cím: Petőfi Sándor u. 48.
Város/Község: Újlengyel
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 9162000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 6730700 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6730700 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8168510 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
NAVIGATOR Informatika Zrt.
Cím:
1097 Budapest, Illatos út 38.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 7593600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Freedtom-Tech Informatika Kft. (név) 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PC Trade Kft. (név) 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
NAVIGATOR Informatika Zrt. (név) 1097 Budapest, Illatos út 38. (cím)
(székhely szerinti ország)
Albacomp RI Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Smartphone Hungary Kft. (név) 4328 Nagydobos, Fő út 46. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Winning Solutions Kft. (név) 2131 Göd, Ballassi Bálint utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
WOSS Kft. (név) 1141 Budapest, Fogarasi út 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ALPHANET Informatikai Zrt. (név) 1031 Budapest, Monostori út 34. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ALOHA Informatika Kft. (név) 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/25 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Winning Solutions Kft.
Postai cím: Balassi Bálint utca 4.
Város/Község: Göd
Postai irányítószám: 2131
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1082000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 900850 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 900850 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1079380 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Smartphone Hungary Kft.
Cím:
4328 Nagydobos, Fő út 46.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 970400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
PC Trade Kft. (név) 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Smartphone Hungary Kft. (név) 4328 Nagydobos, Fő út 46. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Winning Solutions Kft. (név) 2131 Göd, Balassi Bálint utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
WOSS Kft. (név) 1141 Budapest, Fogarasi út 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: informatikai eszközök és telefonok beszerzése/2015.
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/20 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Telefon:

E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1200000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 816580 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1066835 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1079380 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
PC Trade Kft.
Cím:
1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 909450 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Securicum Informatika Kft. (név) 1044 Budapest, Óradna utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PC Trade Kft. (név) 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Nádor Rendszerház Kft. (név) 1152 Budapest, Telek u. 7-9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Smartphone Hungary Kft. (név) 4328 Nagydobos, Fő út 46. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Winning Solutions Kft. (név) 2131 Göd, Balassi Bálint utca 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

WOSS Kft. (név) 1141 Budapest, Fogarasi út 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Postai cím: Kapás u. 6-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1860/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Égert Zsuzsa
Telefon: +36 17957036
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kormányzati hitelesítés-szolgáltatáshoz kapcsolódó integrált rendszer módosítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
I. Szoftverfejlesztési feladatok
1. AVDH-KAÜ integráció
2. AVDH záradéksablonok konfigurálhatóságának kialakítása
3. AVDH cserélendő paraméterek kezelése
4. AVDH vírusdetektálás integrációja
5. Dokumentumszerver vírusdetektálás integrációja
6. TKASZ szervermodul felhasználói adatok megjelenítése
7. GlassFish alkalmazásszerver aktuális változatának bevezethetőségéhez szükséges fejlesztések
II. Megrendelő opcionálisan ellátandó feladatként megrendeli továbbá:
1. Szoftverfejlesztési feladat: Dokumentumszerver és TKASZ szervermodul to-vábbfejlesztése a KEKKH
igényeinek megfelelően.
2. Rendszerfelügyelethez illesztés támogatása. Megrendelő a feladat ellátásához kapcsolódóan 50
mérnökóra lehívására jogosult.
3. EJBCA szoftver verzióváltás támogatása
A megkötendő szerződés keretében nyertes Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások részletezé-sét a
közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződés-tervezet tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2

72262000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24980000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (2) bekezdése c) pontja
alapján a közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbe-szerzési eljárás,
tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel,
személlyel köthető meg.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/11 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Záhony utca 7/D. épület
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24980000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt. (név) 1031 Budapest, Záhony utca 7/D. épület (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/02 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Országos Onkológiai Intézet tájékoztatója az
eljárás eredményéről (1-es minta) (1755/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Postai cím: Ráth György utca utca 7-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Komáromi Gábor
Telefon: +36 12248670
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +3612248793
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Patológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Patológiai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
Mennyisége részenként:
1. Szövettani anyagok indításához való késbe penge, F-130 (S) 3000 db
2. Szövettani anyagok indításához való késbe penge, No.260, Type: (L) 700 db
3. Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, S35 vagy azzal kompatibilis 4000 db
4 Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, C35 vagy azzal kompatibilis 700 db
5. Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, R35 vagy azzal kompatibilis 8000 db
6. Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, A35 vagy azzal kompatibilis 5000 db
7. Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, MX-35+ vagy azzal kompatibilis 2000 db
8. Autopsiás ollóhoz olló hegy pár, hegyes-hegyes, (145-ös típus) 20 pár
9. Beágyazó kazetta, Standard méret: 40x26x7 mm, fedél nélküli, 130000 db
10. Beágyazó szivacs, Standard méret: 30x25x1 mm, kék színű 14000 db
11. Fedőfolyadék 30 doboz
12. Tárgylemez: Standard méretű: 76x26 mm, vastagság 0,95-1,05 mm-ig, festett végű (Superfrost).
zöld: 25000 db
sárga: 25000 db
kék: 25000 db
narancs: 25000 db
13. Tárgylemez immunhoz: Standard méretű: 76x26 mm, vastagság 0,95-1,05 mm-ig, fes-tett végű
(Superfrost Ultra Plus), fehér, 35000 db
14. Fedőlemez automatához: Fedőlemez mérete: 24x50 #1.5 mm, 0,16-0,19 mm-ig, 140000 db
15. Fedőlemez kézi fedéshez: Fedőlemez mérete: vastagság 0,13-0,16 mm-ig,
Méret: 24x32 mm 6000 db,
Méret: 24x40 mm 6000 db,
Méret: 24x50 #1 mm: 5000 db
16. Intraoperatív vizsgálathoz fagyasztó spray, 50 db
17. Beágyazó kazetta, Standard méret: 40x26x7 mm, fedél nélküli, 7000 db
Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől a betegforgalom függvényében mínusz 10 %-kal eltérhet valamennyi rész
tekintetében.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33000000-0

További tárgyak:

33140000-3

33141411-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 12819420
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szövettani anyagok indításához való késbe penge,
F-130 (S)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x

Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1101000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1101000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1101000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szövettani anyagok indításához való késbe penge,
No.260, Type: (L)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 593600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 560000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 560000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 560000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, S35
vagy azzal kompatibilis
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1568000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1652000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1652000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1652000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Patológiai metszet készítéséhez microtom penge,
MX-35+ vagy azzal kompatibilis
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 274400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 284900 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 284900 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 284900 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, R35
vagy azzal kompatibilis
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 3136000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3256000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3256000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3256000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Patológiai metszet készítéséhez microtom penge, A35
vagy azzal kompatibilis
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1960000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2030000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2030000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2030000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Patológiai metszet készítéséhez microtom penge,
MX-35+ vagy azzal kompatibilis
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 784000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 810000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 810000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 810000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Autopsiás ollóhoz olló hegy pár, hegyes-hegyes, (145ös típus)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 44740 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 42200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 42200 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 42200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Beágyazó kazetta, Standard méret: 40x26x7 mm, fedél
nélküli
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1040000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1040000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1040000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1040000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Beágyazó szivacs, Standard méret: 30x25x1 mm,
kék színű
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Kft.
Postai cím: Dereglye u. 2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 42000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 40320 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 40320 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 40320 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Frank Diagnosztika Kft. (név) 1036 Budapest, Dereglye u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Fedőfolyadék
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Kft.
Postai cím: Dereglye u. 2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 206250 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 213000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 213000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 213000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Frank Diagnosztika Kft. (név) 1036 Budapest, Dereglye u. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Tárgylemez: Standard méretű: 76x26 mm, vastagság
0,95-1,05 mm-ig, festett végű (Superfrost).
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Kft.
Postai cím: Dereglye u. 2
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1230000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1230000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1230000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Frank Diagnosztika Kft. (név) 1036 Budapest, Dereglye u. 2 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Tárgylemez immunhoz: Standard méretű: 76x26 mm,
vastagság 0,95-1,05 mm-ig, festett végű (Superfrost Ultra Plus)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Fedőlemez automatához: Fedőlemez mérete: 24x50
#1.5 mm, 0,16-0,19 mm-ig
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Fedőlemez kézi fedéshez: Fedőlemez mérete:
vastagság 0,13-0,16 mm-ig
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Intraoperatív vizsgálathoz fagyasztó spray
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Beágyazó kazetta, Standard méret: 40x26x7 mm,
fedél nélküli
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysmex Hungária Kft.
Postai cím: Bécsi út 271.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 56000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 560000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 560000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 560000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)

HU (székhely szerinti ország)
Sysmex Hungária Kft. (név) 1037 Budapest, Bécsi út 271. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/31 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az 1-6., 8-17. rész tekintetében a CPP Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlata érvénytelen
a Kbt. 74.§ (2) c) pontja alapján, mivel ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem a Kbt. 59.§ (1) bekezdésében
megjelölt határidőben bocsátotta rendelkezésre.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet az eljárás eredményessége érdekében kiegészíti az alábbi
összegekkel:
1. rész: 201.000 Ft-tal
3. rész: 84.000 Ft-tal
4. rész: 10.500 Ft-tal
5. rész:120.000 Ft-tal
6. rész: 70.000 Ft-tal
7. rész: 26.000 Ft-tal
11. rész: 6.750 Ft-tal
(összesen 518.250 Ft-tal)
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:

Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Országos Onkológiai Intézet tájékoztatója az
eljárás eredményéről (1-es minta) (2003/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Postai cím: Ráth György utca utca 7-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Komáromi Gábor
Telefon: +36 12248670
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Intenzívterápiás eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Intenzívterápiás eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
1. Rész: Háromirányú csap, kék színű forgatókarral, 360°-ig elfordítható kar, gyógyszer rezisztens anyagból,
gyorsan illeszthető forgó csatlakozóval, alkoholos fertőtlenítőknek ellenálló, 4 bar nyomásig, bármely
túlnyomásos infúziós rendszerhez való alkalmazhatóság, steril egyenkénti csomagolásban, latexmentes.
7 000 db
2. Rész: Hosszantartó centrális vénás katéterezéshez, különleges biguanid anyagból készült Centrális véna
kétlumenű katéter, ami egy hónapig benntartható. Seldinger bevezetési lehetőség, Pitvari EKG elvezetés
lehetőséggel, titán bevezetővel, 20cm katéterhossz, juguláris, ventiles be-vezetés, precíz pozicionálást
segítő hosszjelzéssel, katétert rögzítő szárnyakkal, mind a lumenek találkozásánál, mind a punkció helyén.
Szelepes tűvel, Seldinger tűvel, Branüllel, Vezetődróttal, Tágítóval, 5 ml-es lock fecskendővel, Katéterrel,
EKG összekötővel, Rögzítő csíptetővel, steril egyenkénti csomagolásban. lumen= 18G
100 db
3. Rész:: egylumenű centrális vénás katéter szett, seldinger bevezetéssel, Pitvari EKG lehetőség-gel,
titán vezető dróttal vena subclaviához. Méret: 1,4x2,1/30cm átmérő/hossz, biztonsági szele-pekkel,
katétert rögzítő szárnyakkal mind a lumenek találkozásánál, mind a punkció helyén, pre-cíz pozicionálást
segítő hosszjelzéssel, szelepes tűvel, Seldinger tűvel, Branüllel, Vezetődróttal, Tágítóval, 5 ml-es lock
fecskendővel, Katéterrel, EKG összekötővel, Rögzítő csíptetővel, steril egyenkénti csomagolásban. lumen=
14 G.
50 db
4. Rész: Katéter készlet, tartós epidurál anesztéziához. Alkotóelemei (sterlis készletenkénti csomagolásban):
• Lapos epidurális filter 0,2 mikron, 7 bar nyomásig
• Krokodil csipesz a katéter rögzítéshez
• LOR fecskendő „Loss of resistance”, 10 ml
• Epidurális tű 1,3x80mm Touhy tűhegy
• Epidurális katéter poliamid 1000mm, kék jelzésekkel és a bevezetést elősegítő közdarabbal
500 db
5. Rész: 5 mikronos baktérium részecskeszűrővel ellátott, többszöri gyógyszer kivételhez használatos
eszköz, ami biztosítja, hogy az üvegből fecskendővel kivett gyógyszer többszöri használat után is steril
marad, kék színű zárófedéllel, steril darabonkénti csomagolásban.
8 000 db
6. Rész: Infúziós összekötő, 75 cm, LL(m)/LL(f) 3,0x4,1mm Luer-lock csatlakoztatási lehető-séggel, Ch.:12

4 000 db
7. Rész: Infúziós összekötő, 150cm, LL(m)LL(f)3,0x4,1 mm Luer-lock csatlakoztatási lehető-séggel, Ch.:8
16 000 db
8. Rész: Légcsôtubus, spirális: Szilkolatex alapanyagú, spirállal megerősített endotracheális tubus, RTG
árnyékot ad, cm beosztással, egyesével sterilen csomagolva, többször használatos
Ch 30 40 db
Ch 32 60 db
Ch 34 200 db
Ch 36 50 db
Ch 38 200 db
9. Rész: Carlens tubus - gumi: Sterilizálható piros, puha gumi alapanyagú dupla lúmenű tubus, RTG
árnyékot adó jelölésekkel, szilkolatex bevonattal, baloldali intubáláshoz, carinakampóval,
Ch 28 5 db
Ch 30 5 db
Ch 32 5 db
Ch 35 40 db
Ch 37 60 db
Ch 39 80 db
Ch 41 35 db
10. Rész: Egyszer használatos duplalumenű endotracheális tubus bal oldali intubáláshoz, szil-ikonozott PVC
alapanyagú, 2 cuffal és 2 kontrollballonnal, RTG árnyékot adó jelöléssel, szett-ben, vezető nyárssal, liszívó
katéterrel, tracheális- és bronchiális összekötővel,
Ch 28 3 db
Ch 30 3 db
Ch 32 3 db
Ch 35 60 db
Ch 37 60 db
Ch 39 60 db
Ch 41 30 db
11. Rész: Kanülzáró dugó-gumis LL. injektálható membránnal
3 000 db
12. Rész: Silkospray: Univerzális szilikon spray, 500 ml űrtartalommal, freon mentes, környe-zetbarát
hatóanyag
40 db
13. Rész: Egyszerhasználatos spináltű, 20G 88mm, quincke végződéssel, 20 G, 0,90*90 mm, Mandrinnal
25 db
14. Rész: Egyszerhasználatos spináltű, 25G 88mm, quincke végződéssel, 25 G, 0,90*90 mm, Mandrinnal
250 db
15. Rész: Egyszerhasználatos spináltű, 22G 88mm, quincke végződéssel, 22 G, 0,90*90 mm, Mandrinnal
100 db
16. Rész: 2 lumenű centrális vénás katéter szett, seldinger technikás felvezetéshez. A szett tar-talma:
7F/20cm hosszú, polyurethan alapanyagú katéter, lumen beosztás: 18-14G 60 cm hosszú seldinger drót,
18G/6,35 cm hosszú seldinger tű, 5ml-es fecskendő
200 db
17. Rész: 3 lumenű centrális vénás katéter szett, seldinger technikás felvezetéshez. A szett tar-talma:
7F/20cm hosszú, polyurethan alapanyagú katéter, lumen beosztás: 16-18G 60cm hosszú Seldinger drót,
18G/6,35 cm hosszúseldinger tű, 5ml-es fecskendő.
700 db
18. Rész: Artériás nyomás méréshez használatos perifériás kanül, 20G/45mm, FlowSwitch-csel ellátott
200 db
19. Rész: Eh. Endotracheális tubus, steril, alacsony nyomású kaffal, RTG árnyékot adó csikkal, cm
jelöléssel, a ballon előtt jelölés az intubáció megkönnyítéséhez, szilikonozott PVC alap-anyaggal, lekerekített
atraumatikus véggel, I.D.2,5-10mm. CH 4,5 - 9
Ch 4,5 15 db
Ch 5,0 15 db
Ch 5,5 20 db
Ch 6,0 70 db
Ch 6,5 180 db
Ch 7,0 400 db
Ch 7,5 400 db

Ch 8,0 2600 db
Ch 8,5 1200 db
Ch 9,0 2600 db
20. Rész: Tubus összekötő légzőkörhöz: 205mm hosszú, kívülröl spirálisan megerősített, duplán forgó fejjel,
a fejen egy 9 mm átmérőjű zárható kupak bronchoscop levezetéséhez, illetve egy 3,5mm átmérőjű zárható
kupak váladék leszívásához. A beteg felőli oldal 22M/15F csatlakozóval, a gép felőli oldal 22F csatlakozóval.
500 db
21. Rész: Baktérium/vírus/párásító(HME) filter 99,9999 szűrési effektivitással, CO2 port csatla-kozási
lehetőséggel, elektrosztatikus szűrő felülettel, ISO standard csatlakozóval:
22mmI.D./15mm O.D. x 22mm O.D./15mm I.D.
TV 150 - 1000 ml
8 000 db
22. Rész: Visszafolyás gátló szelep: párhuzamos infúzió adásához: Luer lock pozitív/Luer lock negatív
16 000 db
Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől a betegforgalom függvényében -10%-kal eltérhet.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyér-telmű 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 ajánlatá-ban igazolnia kell.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33000000-0

További tárgyak:
33141200-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 16467025
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 392000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 388500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 388500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 616000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:

Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ReplantMed Kft. (név) 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. BRAUN TRADING Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 434600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 810000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 810000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 810000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. BRAUN TRADING Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 175000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 145000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 145000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 145000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ReplantMed Kft.
Postai cím: Nándorfejérvári u. 35.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 970000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 950000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1497500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ReplantMed Kft. (név) 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1232000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1272000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1272000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1960000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával

Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097

Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 356000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 342000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 342000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 342000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1440000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1432000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1432000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1432000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b), kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b), kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: adásvételi szerződés

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1276770 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 3438300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 3438300 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3438300 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül

Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 45792 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 43500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 43500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 105000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 41520 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 39000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 39000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 39000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:

igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. BRAUN TRADING Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 5250 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 6125 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6125 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 6125 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával

Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. BRAUN TRADING Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 52500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 52500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 52500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 52500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. BRAUN TRADING Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 20700 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 21000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 21000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 21000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 508800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 539600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 539600 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1160000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 2416400 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2222500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2222500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3269000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76.§ (1) b) pontja, kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 19 Rész száma: 19 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1342500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1267500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1267500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1920000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ReplantMed Kft. (név) 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 20 Rész száma: 20 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ReplantMed Kft.
Postai cím: Nándorfejérvári u. 35.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 146000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 193500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 193500 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 193500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
x középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
ReplantMed Kft. (név) 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 21 Rész száma: 21 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1296000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával

Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1240000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1240000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 2960000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ReplantMed Kft. (név) 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 22 Rész száma: 22 Elnevezés: adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Gubacsi út 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 880000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 2064000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 2064000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 3520000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. BRAUN TRADING Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
CPP Budapest Kft. (név) 1145 Budapest, Amerikai út 33. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft. (név) 1097 Budapest, Gubacsi út 47. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A 8., 9., 18. részek esetében a Kbt. 76.§ (1) b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot
nyújtottak be ezen részekre.
Az 1-22. részek tekintetében a CPP Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.) ajánlata érvénytelen a
Kbt. 74.§ (2) c) pontja alapján, mivel ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem a Kbt. 59.§ (1) bekezdésében
megjelölt határidőben bocsátotta rendelkezésre.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Ózd Város Önkormányzata tájékoztatója az
eljárás eredményéről (1-es minta) (1438/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Ózd Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Ózd
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Csák-Molnár Eszter
Telefon: +36 48574169
E-mail: molnar.eszter@ozd.hu
Fax: +36 48574198
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ozd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Ózd, Gyár utcában létesülő Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központnál tervezett
multifunkcionális tér építése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3600 Ózd, Gyár út, hrsz.: 11274
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Mennyisége:
1 db Multifunkcionális tér építése (felépítmény, térburkolás)
Ózd, Gyár utca bal oldalán, 105 személygépkocsi férőhelyes cca. 2500 m2 területen megvalósuló
közparkoló mellett, azzal egy szintben mintegy 1400 m2-en megvalósul egy Multifunkcionális tér építése.
Korábban már elkészültek a tér csapadékvíz-elvezetése és a parkolóval együtt a tér közvilágításának
kiépítéséhez szükséges alépítményi munkálatok, így jelen projekt keretében a területen térkő és
betonburkolattal kialakított, fásított dísztér jön létre a mellékelt tervdokumentáció alapján.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentációban foglalt terv és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 22000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szerkezet és Mélyépítő Kft.
Postai cím: Sárfű utca 3. fszt. 1/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1156
Ország: HU
Telefon: +36307731350
E-mail: szerkezetesmelyepitokft@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 27000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 22000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 22000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 23210845 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Szerkezet és Mélyépítő Kft. (név) 1156 Budapest, Sárfű utca 3. fszt. 1/A. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Hódos Épker Kft. (név) 3600 Ózd, Sárli telep 11510 hrsz. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (2036/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kiscelli utca 102.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Arató Zita
Telefon: +36 14306247
E-mail: kozbeszerzes@pillerkft.hu
Fax: +36 14306203
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pillerkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Informatikai szolgáltatások
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Ajánlatkérő székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli u. 102.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Szerverek és hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzése” az Ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel.
A Pillér Kft. alap feladatellátásához, elektronikus levelezési rendszerének megújításához, továbbá a
kétlépcsős azonosítás bevezetéséhez szükséges eszközök és szoftverek beszerzése. Összesen 4db
szerver, 7db MS szerverszoftver, 4db MS Exchange Server szoftver és a szoftverekhez kapcsolódó user
CAL-ok; valamint 4db SMS Gateway + mail2sms licence a műszaki leírásban részletezett paraméterekkel.
Jótállási idő: Nyertes ajánlattevő vállalása alapján, de minimum 24 hónap.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

48820000-2

További tárgyak:
48900000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár összesen Ft-ban
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Szerver 1 és Szerver 2 eszközökre egységesen
10
vállalt garanciális időszak hossza hónapokban
(Ajánlatkérő a részszempont tekintetében a
kötelezően előírt 24 hónapos garanciális időszakon
felüli vállalást kéri megadni.)
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
3/2015.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb
ajánlatot tevővel, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen. Továbbá,
figyelemmel a Kbt. 114. § (8) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő köteles is az eljárást eredménytelennek
nyilvánítani, mert a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés
értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg,
amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a
szerződéses értéket határozta volna meg. Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlat bírálata
és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, tekintettel arra, hogy a Kbt.
115. §-a szerinti eljárásrendben járt el, a nyílt eljárás szabályai szerint, de a 115. §-ban foglalt eltérésekkel.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
ANSWARE Kft. (név) 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/12/16 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Semmelweis Egyetem tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1963/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Postai cím: Üllői út 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Semmelweis Egyetem, Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I.
em.
Címzett: Bori Beate közbeszerzési referens
Telefon: +36 12109610
E-mail: bori.beate@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): felsőoktatás
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Mikrosebészeti eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
részére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Valamennyi rész tekintetében a teljesítés helye: Semmelweis Egyetem, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani
Intézet
George Berci Sebészeti Gyakorló és Kutató Laboratórium
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1., földszint
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére mikrosebészeti eszközök
beszerzése.
Az egyes részek tekintetében a beszerzés tárgya, mennyisége:
1. rész esetében: Mikroszkópok és tartozékai (Oktató diploszkóp - asztali talphoz merev acél karon rögzített
forma 10 db ; Oktató diploszkóp - gurulós állványhoz rögzített forma 1 db; Oktató sztereómikroszkóp - 4 db;
hidegfényű LED tápegység - 15 db; LED lámpák - 15 db, melyet sztereómikroszkóphoz vagy diploszkóphoz
lehet rögzíteni; kamera - 2 db, amely mikroszkópra rögzíthető forma, és az oktatás során direkten a
mikroszkópban látott képet mutatja) Mennyiség: 47 db
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az 1. részre vonatkozóan a berendezések telepítését, üzemképes
állapotba helyezését, a kezelést végző szakemberek betanítását, próbaüzemet elvégezni ajánlatkérővel
előre egyeztetett időpontban.
2. rész: Loop eszközök univerzális szemüvegkerettel ellátott nagyítószemüveg, Mennyiség: 20 db
3. rész: Kézi eszközök (mikrosebészeti csipeszek, tűfogók, ollók) Mennyiség: 125 db
4. rész: Érleszorítók (mikrosebészeti érkirekesztő dupla klip, egyes kirekesztő klip) Mennyiség: 90 db
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 14773682
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22064 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mikroszkópok és tartozékai beszerzése a Semmelweis
Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Elektro - Optika Kft.
Postai cím: Kaktusz u. 22
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Telefon:
E-mail: alpha24@t-online.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14773682 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Elektro - Optika Kft. (név) 2030 Érd, Kaktusz u. 22 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Loop eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Eredménytelen az eljárás, mert az ajánlattételi hatáírdőig nem érkezett be ajánlat.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:

Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kézi eszközök beszerzése a Semmelweis Egyetem
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A közbeszerzési eljárás a 3. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:

Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Mediola Kft. (név) 7634 Pécs, Kovács B.u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Érleszorítók beszerzése a Semmelweis Egyetem
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:

Az ajánlattételi határidő lejárta után 1 ajánlat érkezett. Az ajánlat nem került felbontásra, jegyzőkönyvet
vettünk fel, amelyet, megküldtünk ajánlattevőknek beleértve az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevőt is.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Semmelweis Egyetem tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1975/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Postai cím: Üllői út 26.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Semmelweis Egyetem, Beszerzési Igazgatóság, 1091 Budapest, Üllői út 55. I.
em.
Címzett: Bori Beate közbeszerzési referens
Telefon: +36 12109610
E-mail: bori.beate@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): felsőoktatás
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Laparoszkópos torony beszerzése a Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Semmelweis Egyetem, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
George Berci Sebészeti Gyakorló és Kutató Laboratórium
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1., földszint
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Laparoszkópos torony összeállításához szükséges eszközök beszerzése: - monitor (4db), - kamera központi
vezérlő egység, kaméra fej (4-4 db), - xenon orvosi fényforrás (4 db), - az összeállításhoz szükséges
kábelek, - optika (2 db), - CO2 gáz nyomás szabályozó, nagy nyomású CO2 vezeték, - komputervezérelt
bipolaris generátor, - bipolaris kézieszköz, egyszerhasználatos laparoszkópos műtétekhez Nyertes
ajánlattevőnek vállalnia kell a berendezések telepítését, üzemképes állapotba helyezését, a kezelést
végző szakemberek betanítását és a próbaüzemet elvégezni, ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban a
szerződéskötést követő 30 napon belül.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 31857649
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21857 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/10/30 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Laparoszkópos torony beszerzése a Semmelweis
Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet részére
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Postai cím: Felhévízi u. 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon:
E-mail: tender.office@bbraun.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 31857649 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 31857649 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 47196000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
B. Braun Trading Kft. (név) 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Medi-Tervill Kft. (név) 1048 Budapest, Hargita utca 1.fsz. 2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Szent István Egyetem tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (1995/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Postai cím: Páter Károly utca 1.
Város/Község: Gödöllő
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Gibicsár-Nógrádi Eszter
Telefon: +36 28522000/2247
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522967
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szent István Egyetem kezelésében lévő műemlék ingatlanon a meglévő ún. „lábasházak” árkádjai alatti
területek beépítésével előadótermek, olvasóterem, kiállítóterek, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek
megépítése, valamint az így kialakuló termek közötti (jelenleg parkolónak hasznosított) területek parkosítása
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest VII. kerület, István u. 2., 33298 helyrajzi szám
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Szent István Egyetem kezelésében lévő műemlék ingatlanon a meglévő ún. „lábasházak” árkádjai alatti
területek beépítésével előadótermek, olvasóterem, kiállítóterek, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek
megépítése, valamint az így kialakuló termek közötti (jelenleg parkolónak hasznosított) területek parkosítása
az alábbiak szerint:
Mennyiség:
A tervezett építési munka részletezése:
- „G” jelű épület bejárat két oldalán kiállítóterek építése
- „H”, „J”,”L”, „N” jelű épületek alatti, jelenleg parkolónak hasznosított területek beépítésével 3 db
előadóterem és 1 db olvasóterem építése a hozzájuk csatlakozó kiszolgáló helyiségekkel, gépészeti
terekkel.
- Az újonnan megépített építményrészek közötti terület parkosítása.
A megvalósítani kívánt kivitelezés az alábbi munkarészekből áll:
o Tartószerkezet építési munkák;
o Építészeti munkák;
o Belsőépítészeti munkák;
o Épületgépészeti munkák;
o Épületvillamossági munkák;
o Épület automatika szerelési munkák;
o Tűzjelző rendszer telepítési munkák.
A tervezett munka során kialakításra kerülő új helyiségek összes alapterülete: 716,17 m2 az alábbiak
szerint:
o „H” jelű épület: 140,45 m2
o „J” jelű épület: 140,45 m2
o „L” jelű épület: 140,45 m2
o „N” jelű épület: 168,38 m2
o „G” jelű épület: 126,44 m2
A kivitelezési munkákkal érintett helyiségek alapterülete összesen:
o „H, J, L, N, I, K, M, G” jelű átépítéssel érintett új és meglévő épületrészeken:
1012,17 m2
Az építési munkát műemlék ingatlanon kell végezni a fentiekben megjelölt főbb mennyiségek szerint.

A felek (ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő) az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) évvel utófelülvizsgálati eljárást tartanak, melyen ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő képviselői megjelennek. Az utófelülvizsgálati eljárás során a felek (ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő) a műszaki ellenőr bevonásával
ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet,
illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a nyertes ajánlattevő köteles a hibákat kijavítani.
További részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció és a dokumentáció mellékletét képező kiviteli
tervdokumentáció tartalmaz.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45262700-8
45262800-9

45112700-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 467134716
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Egyösszegű nettó Ajánlati ár (Ft)

70

Vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap
maximum 36 hónap)

5

Késedelmi kötbér napi mértéke (az összesen
5
nettó vállalkozói díj - egyösszegű nettó ajánlati ár minimum 0,1%-a maximum 0,3%-a között)
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IT - 811.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10376 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/10 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/01 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRIMOGEN FM Kft. és E-BUILDER Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Hídépítő utca 1-12., Páva utca 32. B. ép. 2. em. 12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095, 1094
Ország: HU
Telefon: +36 13470010, +36 13230837
E-mail: iroda@primogenfm.hu, e-builder@e-builder.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 398029551 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 467134716 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Cím:
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 469732798 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1119 Budapest, Etele út 32. A. ép. 10. em. 93. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PRIMOGEN FM Kft. E-BUILDER Kft. közös ajánlattevők (név) 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12., 1094
Budapest, Páva utca 32. B. ép. 2. em. 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
„MEDÓZI MG” Kft. (név) 6050 Lajosmizse, Bem u. 67. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (név) 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Terno Buda Kft. (név) 1124 Budapest, Németvölgyi út 87/c. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
IV. 8. ponthoz:
PRIMOGEN FM Kft. közös ajánlattevő - kisvállalkozás
E-BUILDER Kft. közös ajánlattevő - mikrovállalkozás
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Tóalmás Község Önkormányzata tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1992/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tóalmás Község Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1-3
Város/Község: Tóalmás
Postai irányítószám: 2252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mezeiné Kovács Margit
Telefon: +36 29427147
E-mail: jegyzo@toalmas.hu
Fax: +36 29426606
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toalmas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
óvodai kapacitásbővítés kivitelezés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2252 Tóalmás, József A. u. 8-10. sz. 263 hrsz
NUTS-kód: HU1
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
3. Közbeszerzés tárgya:
óvodai kapacitásbővítés kivitelezés
4. Közbeszerzés mennyisége vagy értéke:
Tervezett épület kivitelezése:
Alapozás: C12/15-XOb(H) min. kavicsbeton sávalap, tervezett
alapozási sík: - 0,80 m, de legalább a teherbíró altalaj síkja!
(MSZ4798-1:2004)
Lábazat: cm magas, LEIER zsalukőből, C12/15-XOb(H)/ min.
kavicsbeton kibetonozással, 5 cm vtg. AUSTROTHERM
EXPERT FIX hőszigeteléssel, ragasztott kőburkolattal.
(MSZ EN 13163)
Szigetelés: 1 rtg. talajnedvesség elleni padlószigetelés készül Isola
Dunabit GV-4 lemezből, bitumenes ragasztással. A
csempeburkolatok alatt BITUGÉL kenés készül!
Főfalak: 38 cm vtg. PTH HS N+F falazóblokkból, PTH TM
habarcsba falazva. (MSZ EN 771-1:2005
Válaszfalak: 10 cm vtg. PTH válaszfallapokból, T100, H10 min.
habarcsba falazva. (MSZ EN 771-1:2005)
Födémszerkezet: Előregyártott Leier „LMF” jelű vb. gerendák közötti
„EB 60/19/B” jelű béléstestekkel, ill. monolit vb.
födémmezők. (MSZ EN 15037-1:2009)
Koszorúk: C12/15-XN(H) min. kavicsbetonból, vasalása: 4Æ12 mm
hosszvas, Æ6/25 kengyelezéssel. Kőcsavarok:
Ø14mm/1,50 m.
Tetőszerkezet: A meglévő épület tetőszerkezetét követő azonos
hajlásszögű nyeregtető fűrészelt fenyőből, hajlásszög: °,
ereszkinyúlás a meglévővel azonos: 40 cm, dobozolt
kialakítással. Keresztmetszetek a terven jelölve. A
faanyagot beépítés előtt tűzvédő és gombaölő szerrel (pl.
IGNIS FKI; TETOL FB) kezelni kell! (MSZ EN 13131:2004)
Tetőfedés: TONDACH Tangó, vörös cserép. (TONDACH Magyarország

Zrt. MSZ EN 1304)
Ereszcsatorna rendszer: LINDAB Rainline Classic (387 kávébarna)
Kémények: Új kémény nem készül.
Belső felületképzés: Hvb -mc alapvakolat, diszperziós festéssel.
Homlokzatképzés: Hvb 4-mc min. mészhabarcs alapvakolat, 10 cm vtg.
ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén
kőzetgyapot hőszigetelés, 2 mm-es szemcsenagyságú
StoSil K szilikát vékonyvakolat felületképzéssel.
Kiváltók: E.gy. PTH áthidalók, ill. monolit vb. kiváltások. A PTH
áthidalók fölé 3 sor km. tégla ráfalazást kell készíteni és a
teljes szilárdulásig alá kell támasztani! (MSZ EN845-2)
Nyílászárók: HUNGARY-HOLZ faszerkezetű bukó-nyíló ablakok, a
terven jelölt méretekkel.
Burkolatok: H: kerámia (gres) Zalakerámia Zrt. Shiraz F-3023
M: laminált padló Woodstep Dual
Hőszigetelés: A tervezett rétegrendek kielégítik
Gépészeti műszaki leírás:
Ivóvízellátás a meglévő hálózatról bővítésével történik. Épületen belül REHAU
ötrétegű nyomócső és PVC lefolyórendszer készül.
A fűtési rendszer a meglévő rendszer bővítésével készül, melegvizes, kétcsöves,
acéllemez lapradiátorokkal. HMV ellátás szintén a meglévő rendszer bővítésével
lesz megoldva. A hőtermelő berendezések teljesítménye elegendő a bővítmény
ellátásához.
Épületvillamossági műszaki leírás:
Az épület villamos energia ellátása a már meglévő hálózat bővítésével lesz
megoldva. Erőátviteli és egyéb nagy fogyasztók nem kerültek tervezésre, csak
normál felhasználási igény merült fel, a rendelkezésre álló energiamennyiség
elegendő a bővítmény kiszolgálására.
Villámvédelem kiépítésre kerül, melyről a kivitelei tervdokumentáció fog
rendelkezni.
Az érintésvédelmi rendszer a hatályos szabvány szerint készül.
Az épület összes villamos berendezésének teljesítménye ≤ 50 kW, hálózati
feszültség 0,4 kV.
Tűzveszélyességi osztály: „D” mérsékelten tűzveszélyes
Tűzállósági fokozat: III.
Tűzszakaszok száma: 1
Megközelítés: Szilárd burkolatú úton.
Oltóvíz ellátás: Kiépített tűzcsapról, 100 m-en belül.
Tűzjelzés módja: Telefon.
A kivitelezés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII tv. és a
4/2002.(II.20.)SzCsM-EüM rendelet betartása kötelező!
részletek az engedélyes tervben és a költségvetésben.
A konkrét típusnevek a minőség megjelölésére szolgálnak, ajánlatkérő azonos anyagok felhasználását
elfogadja. Ajánlattevőnek ajánlatában jeleznie kell az egyenértékű anyagok felhasználását, az ajánlatban
csatolni szükséges az egyenértékűség igazolására szolgáló iratokat.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 28511017
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
a beszerzés becsült értéke nem érte el a nettó 150 m ft ot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/01/31 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUL-BAU KFT.
Postai cím: Vörösmarty u. 10.
Város/Község: Nagykáta
Postai irányítószám: 2760
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 27170000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 28511017 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 28511017 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 35750832 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Kovács Viktor e. v. (név) 2760 Nagykáta, Sport u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
ER-QUALITY Bt. (név) 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos u. 163/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
BUL-BAU KFT. (név) 2760 Nagykáta, Vörösmarty u. 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. pont szerinti
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcím. (247898)
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/31 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1927/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Postai cím: Óradna utca 2/A
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vasa Zoltán
Telefon: 06 1 232 1156
E-mail: vasaz@varosgondnoksag.ujpest.hu
Fax: 06 1 232 1157
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varosgondnoksag.ujpest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Épületépítési project szervezés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületek, építmények szerkezetépítő munkái - Magasépítési munkák”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Főváros IV. kerület, Újpest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Épületek, építmények szerkezetépítő munkálatainak elvégzése ütemezett (és eseti megrendelések alapján)
keretszerződés nettó 140.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Főbb feladat meghatározás:
A keretszerződés időtartama alatt 5-80 db projekt kivitelezése, jogszabályoknak, építési
tervdokumentációknak, építési engedély valamint előzetesen árazott költségvetés
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45211000-9
45212000-6
45213000-3
45214000-0
45215000-7

45216000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 140000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
4090/2015.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés, magasépítési munkák
elvégzése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/05 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZH-BAU-BANGUNAN Konzorcium
Postai cím: Botond u. 5.
Város/Község: Dunakeszi,
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Telefon: +36 209724452
E-mail: hudvagneri@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 154717070 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 201653727 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
SZH-BAU-BANGUNAN Konzorcium (név) 2120 Dunakeszi, Botond u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PRO-FEZ Építész Iroda Kft. (név) 2020 Dunakeszi, Fő út 16-18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Monting Kft. (név) 1037 Budapest, Góbé u.22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
BALINDA Építőipari Kft. (név) 1042 Budapest, Rózsa u. 6. fszt.3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az ajánlatok gyakorisági szorzókkal növelt egységárak alapján alakutak ki, a szerződéses időszak alatt
elkészülő munkák elszámolása tételes felmérés alapján történik, a nyertes ajánlatában megajánlott áron.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1949/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Postai cím: Óradna utca 2/A
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vasa Zoltán
Telefon: 06 1 232 1156
E-mail: vasaz@varosgondnoksag.ujpest.hu
Fax: 06 1 232 1157
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varosgondnoksag.ujpest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Épületépítési project szervezés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületek, építmények szerkezetépítő munkái - Mélyépítési munkák
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Főváros IV. kerület, Újpest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Épületek, építmények szerkezetépítő munkálatainak elvégzése ütemezett (és eseti megrendelések alapján)
keretszerződés nettó 140.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Főbb feladat meghatározás:
A keretszerződés időtartama alatt 5-80 db projekt kivitelezése, jogszabályoknak, építési
tervdokumentációknak, építési engedély valamint előzetesen árazott költségvetés alapján.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45223000-6
45223200-8
45221250-9

45221210-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 140000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
4092/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés, Tárgy: Mélyépítési munkák
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/05 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BALINDA Építőipari Kft.
Postai cím: Rózsa u. 6. fszt. 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Telefon: +36 309600301
E-mail: nalinda@chello.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 54084569 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 68508800 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
BALINDA Építőipari Kft. (név) 1042 Budapest, Rózsa u. 6. fszt.3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
PRO-FEZ Építész Iroda Kft. (név) 2020 Dunakeszi, Fő út 16-18. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Monting Kft. (név) 1037 Budapest, Góbé u.22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:
Az ajánlatok gyakorisági szorzókkal növelt egységárak alapján alakultak ki, a szerződéses időszak alatt
elkészülő munkák elszámolása tételes felmérés alapján történik, a nyertes ajánlatában megajánlott áron.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tájékoztatója
az eljárás eredményéről (1-es minta) (1959/2016)
1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Postai cím: Óradna utca 2/A
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vasa Zoltán
Telefon: 06 1 232 1156
E-mail: vasaz@varosgondnoksag.ujpest.hu
Fax: 06 1 232 1157
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://varosgondnoksag.ujpest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Épületépítési project szervezés
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületek, építmények gépészeti munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, Főváros IV. kerület, Újpest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Épületek, építmények gépészeti munkáinak elvégzése - keretszerződés nettó 140.000.000 HUF keretösszeg
erejéig.
Mennyisége:
A keretszerződés időtartama alatt 5-60 db projekt kivitelezése, jogszabályoknak, építési
tervdokumentációknak, építési engedély valamint előzetesen árazott költségvetés alapján
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45300000-0
45330000-9
45333000-0
45331000-6
45332000-3
45310000-3
45231220-3

71314310-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 140000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
4091/2015
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés, Tárgya: gépészeti munkák
elvégzése
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Monting Kft.
Postai cím: Góbé u.22
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: +36 209340551
E-mail: monting@monting.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 140000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 80245480 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 86751450 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
Monting Kft. (név) 1037 Budapest, Góbé u.22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
GOOD-THERM Kft. (név) 1154 Budapest, Damjanich J. u. 112 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
SZI&LA BT. (név) 1039 Budapest, Szindbád u. 1 (cím)
LU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az ajánlatok gyakorisági szorzókkal növelt egységárak alapján alakultak ki, a szerződéses időszak alatt
elkészülő munkák elszámolása tételes felmérés alapján történik, a nyertes ajánlatában megajánlott áron.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

Aktív Energia Egyesület tájékoztatója a szerződés módosításáról (2011/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Aktív Energia Egyesület
Postai cím: Bocskai utca 22.
Város/Község: Paks
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kozmann György
Telefon: +36 307437434
E-mail: aktivenergiaegyesulet@gmail.com
Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: 2KOP Építési Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Postai cím: Szabadkai út 20--22.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Kopjás Gábor
Címzett: Kopjás Gábor
Telefon:
E-mail: kopja@2kop.hu
Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„KEOP-6.2.0/B/11-2013-0006 azonosítószámú projekt keretében ENERGIAHÁZ
Bemutató Központ létrehozása II.”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Paks Hrsz.: 4852/1,
NUTS-kód HU233
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/04/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„KEOP-6.2.0/B/11-2013-0006 azonosítószámú projekt keretében
ENERGIAHÁZ Bemutató Központ létrehozása II.”
Mennyiség:
Passzív ház kialakítása
Az épület három szerkezeti egységből áll:
• Egyrészt egy monolit vasbetonvázas épületrész: vályogtégla kitöltő
falazattal, itt helyezkedik el az iroda, tárgyaló és a szociális rész az
emeleten kiállító térrel.
• Másrészt az előtte található üvegház kiállító és konferencia tér, acél
tartóváz szerkezettel.
• Harmadrészt az épület különlegessége a mozgatható épület oldalfal.
Alapozás:
Az alapozás 1,50 m mély pont alapokkal történik a pillérek alatt.
A pont alapokat vasbeton talpgerenda köti össze. A talpgerenda kettős,
egyrészt a fix épületrészek tartószerkezete, másrészt a mozgó épület alatt
is található talpgerenda. A kettő közt hőszigetelés található.
A vasbeton talpgerenda biztosítja a mozgatható épület oldalfal sín
rendszerének a fogadó szerkezetét.
A beton minőség: C25/30 XC2-16-F3 MSZ 4798-1:2004
Monolit vasbeton épület:
Az iroda és szociális épületrész vázszerkezete monolit vasbeton. Az épület
10x12 m
A pillérek 25x25 cm keresztmetszettel készülnek monolit vasbeton
szerkezettel.

A pillérek a padlósík alatt kiszélesednek így kapcsolódnak a
talpgerendához.
A födém monolit vasbeton síklemez 20 cm vastagsággal. A lépcső mellett
vasbeton gerenda készül. A lépcsőkarok szintén íves vasbeton
szerkezettel készülnek.
Az áthidalók szintén monolit vasbeton gerenda.
A kitöltő falazat vályogtégla.
A beton minőség: C25/30 XC1-16-F3 MSZ 4798-1:2004 a betonacél:
B500
Üvegház épület:
Az üvegház a vasbeton épület előtt található, vázszerkezete Hea
profilokból készülő keretszerkezet. Az acél keretek 3,00 m-ként
helyezkednek el. Befoglaló mérete 10,6x13,8 m
A főtartó Hea 200 -as profilokból készül, a kapcsolatok M24 10.9
csavarokkal történnek.
A kereteket Hea 140 -es vízszintesen elhelyezett profilok kötik össze a
keretsarkokban. A kapcsolatok szintén csavarozottak. A 3,0 m-ként
elhelyezkedő keretek közt függőlegesen 75 cm-ként acél zártszelvények
készülnek az üvegfal fogadására.
A merevítés két raszterben 20 mm-es feszített acélrúddal történik.
Az acélszerkezethez kapcsolódik az üveg szerkezet.
Acél minőség S 235 MSZ EN 10027-1
Mozgatható épület:
A mozgatható fal szintén acél tartóváz szerkezetű keret szerkezet
10,60x12,75 m
A főtartók 3,00 m-ként elhelyezett Hea 240 profilokból készül.
A vízszintes tartógerendák alul, a vállban és gerincben találhatóak.
Szintén Hea profilból készülnek.
Az acél szerkezeti kapcsolatok csavarozottak. A keretek kapcsolatai
feszített 10.9 minőségű csavarokkal történik.
A mozgathatóság miatt vízszintes tartószerkezet alá egy kerékrendszer
készül, amely az acél sin rendszeren elektronikával mozgatható. A
kerékrendszer pontos kialakítása a tervezés ezen fázisában még nem
ismert. Az épület bizonyos mozgatási állapotban teljesen nyitott, álló
helyzetben a kerekek kialakítása olyan kell legyen, hogy felfele mutató
erőt is képes legyen felvenni.
Igénybevételei:
Legnagyobb függőleges erő a kereteken Pz = 90 KN
Legnagyobb felfelé mutató erő Pz1- = -10 KN Pz2- = -25 KN
(középen a sarokpontokban)
Maximális oldalirányú erő Px = 40 KN
Anyagminőségek
Padlóbeton C25/30-XC2-16-F3
Födémek falak C25/30-XC1-16-F3
Szerelő beton C8/10-XN(H)-MSZ-1:2004
Betonacél B500B
Acélszerkezetek S235 JR
Az épület tartószerkezete az alábbi szabványokban foglalt
követelményeknek megfelel.
Az épület tartószerkezete azbesztet nem tartalmaz.
Alkalmazott szabványok:
1. MSZ EN 1990:2005 A tartószerkezetek tervezésének alapjai
2. MSZ EN 1991-1:2005 A tartószerkezetek érő hatások
3. MSZ EN 1993-1-1 Acélszerkezetek tervezése
A passzívház minősítés megszerzése nem képezi a szerződés részét.
Az Energiaház önmagában egy kiállító terem lesz, hiszen az építkezésnél
használt anyagok és megoldások mellet a teljes gépészeti technológia
látható lesz. Emellett az épületnek alkalmasnak kell lennie nemcsak
állandó kiállítások, hanem időszakos konferenciák, rendezvények
megrendezésére is, amely során az látogató specifikusan a megújuló

energiát hasznosító technológiákkal testközelből, működés közben is
megismerkedhet.
A Energiaház bemutató központ épülete, új építésű épület lesz, nem
minősül lakóháznak. A projekt befejezésekor az épületnek meg kell
felelnie a 7/2006 TNM rendeletben előírt, az épület(ek) fajlagos
hőveszteség tényezőjére vonatkozó követelményértéknek.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45211000-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 134210521 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/12/15 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6705 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/29 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti tartalom:

VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
3. A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege
134.210.521,- egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos
jogszabályok szerinti általános forgalmi adó nem fizetendő.
Modositas:
VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
3. A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj
összege 134.210.521,- egyösszegű átalánydíj (átalányár). Mivel a tevékenység a
fordított adózás rendje alá tartozik, így a kifizetés után a hatályos jogszabályok
alapján az ÁFA megfizetése a Megrendelő kötelezettsége.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A megbizasi szerzodes 3. szamu modositasaban pontatlanul szerepelt az AFA fizetesi kotelezettseg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/02/09 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)

Balatonfűzfő Város Önkormányzata tájékoztatója
a szerződés módosításáról (1933/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Postai cím: Nike körút 1.
Város/Község: Balatonfűzfő
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nóti Attila
Telefon: +3688596921
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +3688596901
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: DIBU Kft.
Postai cím: 0152/12.
Város/Község: Törökbálint
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: Kuti és Fia Kft.
Postai cím: Lahner György u. 11.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: Ilona-malom Műhely Bt.
Postai cím: Ilona-malom Kültelek 1.
Város/Község: Kapolcs
Postai irányítószám: 8294
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint
napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító
számú pályázat keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1. rész: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti sétány kialakítása 8175
Balatonfűzfő, 350/3, 352/7, 352/10, 357/56, 357/66, 1024/21, 1024/22, 1712, 1724/2, 1725, 1726/2,
1728/2, 1748/2, 299, 349/1, 350/1, 351/1, 352/4, 357/2, 357/43, 357/55, 357/67, 1024/2, 1024/5,
1024/10, 1024/14, 1024/16, 1024/17, 1033/19, 1033/20, 1726/1, 1728/1, 1729, 1738, 1739/1,
1741/1, 1747, 1748/1, 1749/1, 1750, 354/13, 354/14, 355 hrsz. 2. rész: Napelemes térvilágítási

rendszer kialakítása 8175 Balatonfűzfő, 352/4, 351/1, 350/3, 352/10, 349/1, 350/1, 352/7, 357/56,
357/66, 1024/10, 1024/22, 1024/17, 1024/21, 1033/19, 1033/20 hrsz. 3. rész: Egyedi játszótér és
kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása 8175 Balatonfűzfő, 352/4, 351/1, 350/1, 350/3, 352/7
357/56, 357/2, 354/13, 354/14, 1024/5, 1024/10, 1024/17, 1024/22 hrsz.
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
1. rész: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti sétány kialakítása
I. Parti sétány
A parti sétány esetében a műszaki dokumentációban szereplő 1.1. tervezési szakasz (641 méter,
a Fövenystrandtól indul és a Marina-Fűzfő vitorláskikötőig), 2.1. tervezési szakasz (653 méter a
Sirály Étteremtől a Kalóz közig), valamint a 4.-6/A.-6/B. tervezési szakasz (1232 méter, a Fűzfőiöböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek az ajánlattétel során a parti
sétány vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási szakaszait kell kizárólagosan
figyelembe venniük.
II. Kerékpár út (KP 4, KP-6A + KP-6B)
A beruházás során összesen 3095,86 m2 felületű aszfaltbeton burkolatú kerékpárút kerül
kialakításra. A kerékpárút esetében a műszaki dokumentációban szereplő 4.-6/A.-6/B. tervezési
szakasz (1162 méter, a Fűzfői-öböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek
az ajánlattétel során a kerékpárút vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási
szakaszait kell kizárólagosan figyelembe venniük.
III. Gyalog-kerékpáros híd
5. tervezési szakasz.
- 22,0 t acél felszerkezet,
- 81,9 m3 földkiemelés,
- 75,9 m2 bitumen alapú kent szigetelés készítése,
- 118,9 m2 fapalló burkolat készítése.
IV. Parti sétányhoz és kerékpárúthoz kapcsolódó kertészeti munkák elvégzése.
2. rész: Napelemes térvilágítási rendszer kialakítása
79 db napelemes kandeláber (közvilágítási berendezés) elhelyezése.
3. rész: Egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása
1 db egyedi kombinált játszóeszköz kialakítása a következő egységekkel: kis kunyhó, homokozó,
kis csúszdaállvány, lengőkötél hinta, függőhíd, függő rönkök, kontakt hinta, játszódomb
terepcsúszdával, összekötő mászórönkök és mászókövek, valamint drótkötél pálya. A játszótér
alapterülete: 900 m2.
Kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása, úgymint fahidak, támlás padok, hulladékgyűjtők,
kerékpártárolók, információs táblák, napozókövek, ivókút, piknik asztalok, esőház, az ún.
pirotechnikai stég padlóburkolatának felújítása korláttal.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult
megkezdeni.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki
ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy
egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű
módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].
Nem támogatott műszaki tartalom nincs.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233161-5
45233162-2
45221113-7

45310000-3
45112723-9
34928500-3
37535210-2
37535240-1
37535270-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 297048884 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2041 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/06 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12255 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/17 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.-2.-3. rész 1. sz. módosítás
eredeti feltétel: A Vállalkozási Szerződés 26. pontjában a teljesítési határidő meghatározása a
következő volt: „Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult
megkezdeni. Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a szerződéskötést követő 10. napon adja át
a Vállalkozó részére. Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítési határideje a

szerződéskötéstől számított 120 naptári nap. A Vállalkozó határidőben teljesít akkor, ha az átadásátvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama
legfeljebb 30 nap lehet.”
Módosított feltétel:
Vállalkozási Szerződésük 26. pontja az alábbiak szerint változik:
„26. „Vállalkozó a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult megkezdeni.
Megrendelő a munkaterületet legkésőbb a szerződéskötést követő 10. napon adja át a
Vállalkozó részére. Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítési határideje a
szerződéskötéstől számított 173 naptári nap. A Vállalkozó határidőben teljesít akkor, ha az átadásátvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama
legfeljebb 30 nap lehet.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
1.-2.-3. rész 1. sz. módosítás
A teljesítési határidő meghosszabbításának indokai:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa a balatonfűzfői 350/1 hrsz.-ú
ingatannak. Ez az ingatlan részét képezi az I.1. pontban megjelölt pályázati projektnek, ezen belül a
parti sétány 1.1. szakaszának.
A Balatonfűzfő, Sirály utca, 334-348 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai jogalap nélkül használnak a
350/1 hrsz.-ú közterület minősítésű, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanból az általuk
elkerített területrészeket.
Önkormányzatunk, mint tulajdonos, többször felszólította az ingatlantulajdonosokat az eredeti állapot
visszaállítására, így 2007-ben, 2009-ben és 2011. január 18-án is, mely tartalmazta az eredeti
állapot visszaállítására, az ott elhelyezett építmények eltávolítására vonatkozó felszólítást.
A parti sétány és kerékpárút megépítésére önkormányzatunk a hatályos jogszabályok alapján kért és
kapott építési engedélyeket, amelyek jogerőre emelkedtek és végrehajthatóvá váltak. A kivitelezési
munkálatok a munkaterület átadás-átvételével 2015. június 29-én megkezdődtek.
A Sirály utcai ingatlantulajdonosok - bár korábban már tudomással bírtak a fejlesztési terveinkről
- a kivitelezés megkezdése után jelezték elégedetlenségüket a projekttel kapcsolatban. Az
ingatlantulajdonosoknak már korábban is lett volna lehetőségük észrevételeik, javaslataik,
kifogásaik megtételére, hiszen önkormányzatunk már a pályázat benyújtását megelőzően is tartott
egyeztetéseket a projektben érintettekkel, 2012. július 24-én és 2012. július 31-én. Ezt követően
a parti sétány és a kerékpárút építési engedélyezési eljárása során a hatóságok több alkalommal
közmeghallgatást tartottak az ügyben, továbbá - tekintettel a nagyszámú érintettre - a hatályos
jogszabály alapján, hirdetmények útján tájékoztatták az érintetteket, valamint önkormányzatunk a
pályázatban vállalt nyilvánosságot már a kivitelezés megindítása előtt, folyamatosan biztosította.
A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2014. november 17. és 2015. június 15.
között lezajlott, a vállalkozási szerződések 2015. június 26-án létrejöttek, de ez idő alatt sem érkezett
megkeresés a Sirály utcai ingatlantulajdonosok részéről.
A vállalkozási szerződés megkötését követően, a kivitelezés alatt jelezték elégedetlenségüket a
projekttel kapcsolatban. Önkormányzatunk kompromisszumos megoldásra törekedett, amelyet
a Képviselő-testület és bizottsága is 2015. augusztusi rendes, nyilvános ülésein tárgyalt, ennek
ellenére a Sirály utcai ingatlantulajdonosok elbirtoklási pert indítottak. A Sirály utca 14. szám
alatti (345 hrsz.) ingatlantulajdonosok 2015. augusztus 5-én keresetet nyújtottak be elbirtoklással
szerzett tulajdonjoguk érdekében. Az önkormányzat az erről szóló hivatalos bírósági értesítés 2015.
szeptember 11. napján vette kézhez.
Önkormányzatunk 2015. szeptember 4-én a Veszprémi Járásbírósághoz keresetlevelet nyújtott be
birtokvédelem és eredeti birtokállapot helyreállítása iránt az érintett Sirály utcai ingatlantulajdonosok
ellen.
A folyamatban lévő perek hátráltatták a parti sétány 1. szakaszán a kivitelezési munkálatokat.
A kivitelezést fentiek miatt ezen a szakaszon két hónapon keresztül nem lehetett elkezdeni. A
munkaterület nem volt bejárható, a területet csalános, átláthatatlan bozót és fák borították, a perek
miatt a bozót- és fairtási munkálatokat nem lehetett elkezdeni, így a gyalogút építési munkákat sem,
ezért a tervezett teljesítési határidő (2015. október 26.) nem tartható.
Vállalkozó a körülmények ismeretében javasolta a teljesítési határidő minimum 53 naptári nappal 2015. december 18. napjára - történő meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy a külső körülmények
miatt az építési munkák teljes körű megvalósítására az eredetileg meghatározott 120 naptári napos
határidőn belül nem kerülhet sor.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/26 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

Balatonfűzfő Város Önkormányzata tájékoztatója
a szerződés módosításáról (1935/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Postai cím: Nike körút 1.
Város/Község: Balatonfűzfő
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nóti Attila
Telefon: +3688596921
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +3688596901
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: DIBU Kft.
Postai cím: 0152/12.
Város/Község: Törökbálint
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: Kuti és Fia Kft.
Postai cím: Lahner György u. 11.
Város/Község: Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
Hivatalos név: Ilona-malom Műhely Bt.
Postai cím: Ilona-malom Kültelek 1.
Város/Község: Kapolcs
Postai irányítószám: 8294
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint
napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító
számú pályázat keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1. rész: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti sétány kialakítása 8175
Balatonfűzfő, 350/3, 352/7, 352/10, 357/56, 357/66, 1024/21, 1024/22, 1712, 1724/2, 1725, 1726/2,
1728/2, 1748/2, 299, 349/1, 350/1, 351/1, 352/4, 357/2, 357/43, 357/55, 357/67, 1024/2, 1024/5,
1024/10, 1024/14, 1024/16, 1024/17, 1033/19, 1033/20, 1726/1, 1728/1, 1729, 1738, 1739/1,
1741/1, 1747, 1748/1, 1749/1, 1750, 354/13, 354/14, 355 hrsz. 2. rész: Napelemes térvilágítási

rendszer kialakítása 8175 Balatonfűzfő, 352/4, 351/1, 350/3, 352/10, 349/1, 350/1, 352/7, 357/56,
357/66, 1024/10, 1024/22, 1024/17, 1024/21, 1033/19, 1033/20 hrsz. 3. rész: Egyedi játszótér és
kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása 8175 Balatonfűzfő, 352/4, 351/1, 350/1, 350/3, 352/7
357/56, 357/2, 354/13, 354/14, 1024/5, 1024/10, 1024/17, 1024/22 hrsz.
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
1. rész: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti sétány kialakítása
I. Parti sétány
A parti sétány esetében a műszaki dokumentációban szereplő 1.1. tervezési szakasz (641 méter,
a Fövenystrandtól indul és a Marina-Fűzfő vitorláskikötőig), 2.1. tervezési szakasz (653 méter a
Sirály Étteremtől a Kalóz közig), valamint a 4.-6/A.-6/B. tervezési szakasz (1232 méter, a Fűzfőiöböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek az ajánlattétel során a parti
sétány vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási szakaszait kell kizárólagosan
figyelembe venniük.
II. Kerékpár út (KP 4, KP-6A + KP-6B)
A beruházás során összesen 3095,86 m2 felületű aszfaltbeton burkolatú kerékpárút kerül
kialakításra. A kerékpárút esetében a műszaki dokumentációban szereplő 4.-6/A.-6/B. tervezési
szakasz (1162 méter, a Fűzfői-öböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek
az ajánlattétel során a kerékpárút vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási
szakaszait kell kizárólagosan figyelembe venniük.
III. Gyalog-kerékpáros híd
5. tervezési szakasz.
- 22,0 t acél felszerkezet,
- 81,9 m3 földkiemelés,
- 75,9 m2 bitumen alapú kent szigetelés készítése,
- 118,9 m2 fapalló burkolat készítése.
IV. Parti sétányhoz és kerékpárúthoz kapcsolódó kertészeti munkák elvégzése.
2. rész: Napelemes térvilágítási rendszer kialakítása
79 db napelemes kandeláber (közvilágítási berendezés) elhelyezése.
3. rész: Egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása
1 db egyedi kombinált játszóeszköz kialakítása a következő egységekkel: kis kunyhó, homokozó,
kis csúszdaállvány, lengőkötél hinta, függőhíd, függő rönkök, kontakt hinta, játszódomb
terepcsúszdával, összekötő mászórönkök és mászókövek, valamint drótkötél pálya. A játszótér
alapterülete: 900 m2.
Kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása, úgymint fahidak, támlás padok, hulladékgyűjtők,
kerékpártárolók, információs táblák, napozókövek, ivókút, piknik asztalok, esőház, az ún.
pirotechnikai stég padlóburkolatának felújítása korláttal.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a szerződés hatálybalépését követő napon jogosult
megkezdeni.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki
ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy
egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű
módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].
Nem támogatott műszaki tartalom nincs.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233161-5
45233162-2
45221113-7

45310000-3
45112723-9
34928500-3
37535210-2
37535240-1
37535270-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 297048884 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2041 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/06 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12255 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/17 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. rész - 2. számú módosítás
eredeti feltétel: A Vállalkozási Szerződés VIII. 36. pontjában a szerződés ellenértéke a
következő volt: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés
5. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 236.004.084,- HUF, azaz nettó

Kettőszázharminchatmillió-négyezer-nyolcvannégy forint vállalkozási díj (a továbbiakban:
vállalkozási díj) illeti meg.”
módosított feltétel:
a Vállalkozási Szerződés VIII. 36. pontja az alábbiak szerint változik:
„36. „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés 5. pontja
szerinti feladatok és jelen szerződésmódosítás III. 1. pontja szerinti pótmunkák teljes és hibátlan
ellátásáért - a pótmunkák összegével, nettó 28.375.690,- Ft-tal növelten - nettó 264.379.774,Ft, azaz nettó kettőszázhatvannégyezer-háromszázhetvenkilencezer-hétszázhetvennégy forint
vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést a kivitelezés folyamán keletkezett, előre nem látható,
műszaki szükségességből adódó és a hatóságok által előírt pótmunkák és a vállalkozási díj
tekintetében módosítják.
- Parterózió elleni védelem a parti sétány 1. szakaszán
A parterózió elleni védelemre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban a magas Balaton
vízszint miatti elhabolás következtében a parton olyan bevágódás jött létre, ami a parti sétány
stabilitását veszélyezteti. Ezért a parterózió megakadályozására ferdén, íves nyomvonalvezetéssel
akácrönk partvédelem kerül kiépítésre, a partvédelem mögött zúzottkő feltöltéssel.
A tervekben nem látszik a Balaton-part és a sétány valós távolsága, hiszen tervezéskor nem
volt ennyire magas a Balaton vízszintje, tehát a helyszínrajzból sem tűnik ez ki. A közbeszerzési
eljárás alatt, illetve a szerződéskötést megelőzően a sétány leendő nyomvonala a természetben
nem látszott, hiszen magas csalános, átláthatatlan fa és bozót borította a területet. A geodéziai
munkálat (kitűzés) a kivitelezési munkálatok része, amit a szerződéskötést megelőzően nem lehetett
elvégezni.
A partvédmű létesítési munkák elvégzéséhez a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni
Vízügyi Kirendeltség 2015. október 16-án mederkezelői hozzájárulását megadta.
A pótmunka ellenértéke nettó 10.743.452,- Ft.
- Fapalló burkolat a parti sétány 1. szakaszán
Az eredetileg a sétány mellé tervezett kerékpárút nem épül meg és a jövőben a nyomvonala
áttervezésre kerül, emiatt változott a sétány nyomvonala oly módon, hogy nem a hordalékfogón,
hanem mellette halad.
A kerékpárút a parti sétány 1. szakaszán megtervezésre került, de nem képezi részét jelen pályázati
projektnek, mert a Sirály utcai ingatlantulajdonosok a munkálatok megkezdését követően elbirtoklási
pert indítottak a most megépülő parti sétány ellen (részleteit ld. a következő pontban), arra az
önkormányzati területre, amit ők túlhasználnak, amit jogtalanul szereztek és birtokolnak. Az
önkormányzat a kerékpárutat meg akarja valósítani egy másik pályázatból, ezért inkább már most
áttervezi, hogy ne tudják a Sirály utcai ingatlantulajdonosok megakadályozni annak megvalósítását.
Tekintettel a fenti körülményekre a parti sétány 1. szakasza kezdetén, az eredetileg tervezettektől
eltérően közvetlen a sétány nyomvonala mellet található hordalékfogó műtárgy nyitott és ebben a
formájában rendkívül balesetveszélyes a parti sétányt használók számára. Ennek a biztonságos, és
a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó megoldásaként szükséges a műtárgy lefedése.
A pótmunka ellenértéke nettó 2.542.152,- Ft.
- Pótmunkák a parti sétány Marina-Fűzfő kikötő menti szakaszán
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa a balatonfűzfői 350/1 hrsz.ú ingatannak. Ez az ingatlan részét képezi jelen pályázati projektnek, ezen belül a parti sétány 1.1.
szakaszának.
A Balatonfűzfő, Sirály utca, 334-348 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai jogalap nélkül használnak a
350/1 hrsz.-ú közterület minősítésű, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanból az általuk
elkerített területrészeket.
Önkormányzatunk, mint tulajdonos, többször felszólította az ingatlantulajdonosokat az eredeti állapot
visszaállítására, így 2007-ben, 2009-ben és 2011. január 18-án is, mely tartalmazta az eredeti
állapot visszaállítására, az ott elhelyezett építmények eltávolítására vonatkozó felszólítást.
A parti sétány és kerékpárút megépítésére önkormányzatunk a hatályos jogszabályok alapján kért és
kapott építési engedélyeket, amelyek jogerőre emelkedtek és végrehajthatóvá váltak. A kivitelezési
munkálatok a munkaterület átadás-átvételével 2015. június 29-én megkezdődtek.
A Sirály utcai ingatlantulajdonosok - bár korábban már tudomással bírtak a fejlesztési terveinkről - a
kivitelezés megkezdése után jelezték elégedetlenségüket a projekttel kapcsolatban.
Az ingatlantulajdonosoknak már korábban is lett volna lehetőségük észrevételeik, javaslataik,
kifogásaik megtételére, hiszen önkormányzatunk már a pályázat benyújtását megelőzően is tartott
egyeztetéseket a projektben érintettekkel, 2012. július 24-én és 2012. július 31-én. Ezt követően

a parti sétány és a kerékpárút építési engedélyezési eljárása során a hatóságok több alkalommal
közmeghallgatást tartottak az ügyben, továbbá - tekintettel a nagyszámú érintettre - a hatályos
jogszabály alapján, hirdetmények útján tájékoztatták az érintetteket, valamint önkormányzatunk a
pályázatban vállalt nyilvánosságot már a kivitelezés megindítása előtt, folyamatosan biztosította.
A kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2014. november 17. és 2015. június 15.
között lezajlott, a vállalkozási szerződések 2015. június 26-án létrejöttek, de ez idő alatt sem érkezett
megkeresés a Sirály utcai ingatlantulajdonosok részéről.
A vállalkozási szerződés megkötését követően, a kivitelezés alatt jelezték elégedetlenségüket a
projekttel kapcsolatban. Önkormányzatunk kompromisszumos megoldásra törekedett, amelyet
a Képviselő-testület és bizottsága is 2015. augusztusi rendes, nyilvános ülésein tárgyalt, ennek
ellenére a Sirály utcai ingatlantulajdonosok elbirtoklási pert indítottak. A Sirály utca 14. szám
alatti (345 hrsz.) ingatlantulajdonosok 2015. augusztus 5-én keresetet nyújtottak be elbirtoklással
szerzett tulajdonjoguk érdekében. Az önkormányzat az erről szóló hivatalos bírósági értesítés 2015.
szeptember 11. napján vette kézhez.
Önkormányzatunk 2015. szeptember 4-én a Veszprémi Járásbírósághoz keresetlevelet nyújtott be
birtokvédelem és eredeti birtokállapot helyreállítása iránt az érintett Sirály utcai ingatlantulajdonosok
ellen.
A Marina-Fűzfő kikötő menti 170 méteres parti sétány szakasz felszíni csapadékvíz-elvezetése azon
a területsávon került volna kiépítésre, amely a Sirály utcai ingatlantulajdonosok túlhasználata miatt
jelenleg peres eljárás alatt áll. Mivel felszólítások ellenére sem szüntették meg a túlhasználatukat,
nem történt meg az eredeti birtokállapot helyreállítása, a parti sétány alatt kell biztosítani - a meglévő
szikkasztóárok helyén - szikkasztó test kiépítésével a csapadékvizek elszikkasztását.
A pótmunka ellenértéke nettó 3.115.482,- Ft.
- Rétegrend vastagítás a parti sétányon és a kerékpárúton
A tervezés időszakában jóval alacsonyabb volt a Balaton vízszintje. A kivitelezés ideje alatt a
Balaton üzemi vízszintjének megemelése és az altalaj vártnál alacsonyabb teherbírása miatt a
tervező előírta, hogy a nyomvonal teljes hosszában a parti sétány rétegrendjében a dolomit zúzottkő
(32/63) réteg vastagabbra építendő. A tervezői nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 3. számú
mellékletét képezi.
A pótmunka ellenértéke nettó 11.974.604,- Ft.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/27 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a szerződés módosításáról (1357/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Postai cím: József Attila utca 10
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Heidecker Pálné közbeszerzési szakügyintéző
Telefon: 72/507-082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: 72/507-012
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.barko.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: T.A.X TEAM Security Kft.
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Petricsevics István
Telefon: +36 72/ 270-065
E-mail: Petricsevics István
Fax: + 36 72/ 215-879
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló intézmények
épületeiben napi rendszerességgel történő és eseti takarítási szolgáltatás ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Baranya Megye közigazgatási területein az ajánlati felhívás II. 2.1. pontjában és az
ajánlatkérési dokumentációban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott telephelyeken.
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/01/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Baranya Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében, illetve használatában álló intézmények
épületeiben napi rendszerességgel történő és eseti takarítási szolgáltatás ellátása.
Főbb mennyiségek:
Napi rendszerességgel történő takarítás:
Baranya Megyei Kormányhivatal (Kaposvár):
Kaposvár, Szondi György u. 14.-16. 108,59 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 9 db.
Padlóburkolat: 108,59 m2 Falburkolat: 105,84 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Komló):
Komló, Bajcsy-Zs. E. u. 5. 265,37 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 14 db.
Padlóburkolat: 265,37 m2 Falburkolat: 51,30 m2
Komló, Bajcsy-Zs. E. u. 9/1. 491,23 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 31 db.
Padlóburkolat: 491,23 m2 Falburkolat: 132,95 m2
Komló, Berek u. 3. 609,80 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 24 db.
Padlóburkolat: 609,80 m2 Falburkolat: 79,74 m2
Komló, Pécsi u. 1. 33,66 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 2 db.
Padlóburkolat: 33,66 m2 Falburkolat:
Baranya Megyei Kormányhivatal (Mohács):
Mohács, Jókai u. 2. 531,50 m2

Takarítandó helyiség, az épületekben: 21 db.
Padlóburkolat: 531,50 m2 Falburkolat: 90,32 m2
Mohács, Szabadság u. 24. 356,62 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 18 db.
Padlóburkolat: 356,62 m2 Falburkolat: 84,42 m2
Mohács, Szent János u. 1/B 131,70 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 10 db.
Padlóburkolat: 131,70 m2 Falburkolat: 14,4 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Pécs):
Pécs, Hengermalom u.2. 1621,00 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 76 db.
Padlóburkolat: 1621,00 m2 Falburkolat: 262,30 m2
Pécs, József A. u. 10. 2587,94 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 162 db.
Padlóburkolat: 2587,94 m2 Falburkolat: 521,86 m2
Pécs, József A. u. 13. 573,56 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 33 db.
Padlóburkolat: 573,56 m2 Falburkolat: 295,60 m2
Pécs, Király u. 46. 1542,26 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 95 db.
Padlóburkolat: 1542,26 m2 Falburkolat: 234,36 m2
Pécs, Kodó dűlő 1. 2084,03 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 112 db.
Padlóburkolat: 2084,03 m2 Falburkolat: 1935,20 m2
Pécs, Lázár V. u. 12. 744,67 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 60 db.
Padlóburkolat: 744,67 m2 Falburkolat: 303,34 m2
Pécs, Mártírok u. 12. 1594,51 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 96 db.
Padlóburkolat: 1594,51 m2 Falburkolat: 374,65 m2
Pécs, Megyeri u. 24. 1239,18 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 73 db.
Padlóburkolat: 1239,18 m2 Falburkolat: 561,31 m2
Pécs, Rákóczi u. 30. 822,56 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 45 db.
Padlóburkolat: 822,56 m2 Falburkolat: 125,57 m2
Pécs, Szabadság u. 7. 3252,70 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 185 db.
Padlóburkolat: 3252,70 m2 Falburkolat: 2004,00 m2
Pécs, Szent István tér 15. 281,11 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 20 db.
Padlóburkolat: 281,11 m2 Falburkolat: 74,41 m2
Pécs, Zrínyi M. u. 11. 1410,82 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 78 db.
Padlóburkolat: 1410,82 m2 Falburkolat: 256,90 m2
Pécs, Nagy Lajos kir. 1. 1232,31 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 62 db.
Padlóburkolat: 1232,31 m2 Falburkolat: 313,38 m2
Pécs, Nagy Lajos kir. 3. 1111,38 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 53 db.
Padlóburkolat: 1111,38 m2 Falburkolat: 200,88 m2
Pécs, Mátyás király u. 32. 484,64 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 38 db.
Padlóburkolat: 484,64 m2 Falburkolat: 99,47 m2
Széchenyi tér 9. 4943,61 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 245 db.
Padlóburkolat: 4943,61 m2 Falburkolat: 568,19 m2
Kossuth tér 1.-3. 1206,38 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 59 db.
Padlóburkolat: 1206,38 m2 Falburkolat: 128,20 m2

Baranya Megyei Kormányhivatal (Sellye):
Sellye, Korongi tér 283,47 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 19 db.
Padlóburkolat: 283,47 m2 Falburkolat: 98,68 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Siklós):
Siklós, Dózsa Gy. u. 19. 531,76 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 26 db.
Padlóburkolat: 531,76 m2 Falburkolat: 25,20 m2
Siklós, Felszabadulás u. 88. 451,25 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 19 db.
Padlóburkolat: 451,25 m2 Falburkolat: 116,68 m2
Siklós, Kossuth tér 1. 554,26 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 36 db.
Padlóburkolat: 554,26 m2 Falburkolat: 75,89 m2
Siklós, Köztársaság tér 8. 100,71 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 6 db.
Padlóburkolat: 100,71 m2 Falburkolat: 20,04 m2
Siklós, Szent István tér 5. 157,80 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 13 db.
Padlóburkolat: 157,80 m2 Falburkolat: 52,11 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Szekszárd):
Szekszárd, Csapó Dániel u. 12/a 80,91 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 9 db.
Padlóburkolat: 80,91 m2 Falburkolat:113,18 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Szentlőrinc):
Szentlőrinc, Kossuth L. u. 16. 420,16 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 29 db.
Padlóburkolat: 420,16 m2 Falburkolat: 125,57 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Szigetvár):
Szigetvár, Kossuth L. tér 16. 301,64 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 23 db.
Padlóburkolat: 301,64 m2 Falburkolat: 25,74 m2
Szigetvár, Rákóczi u. 25. 515,07 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 34 db.
Padlóburkolat: 515,07 m2 Falburkolat: 130,57 m2
Szigetvár, Széchenyi u. 1. 153,79m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 13 db.
Padlóburkolat: 153,79 m2 Falburkolat: 50,40 m2
Baranya Megyei Kormányhivatal (Villány):
Villány, Baross G. u. 29/2 142,68 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 11 db.
Padlóburkolat: 142,68 m2 Falburkolat: 21,74 m2
Összesen: 32954,63 m2
Eseti takarítási szolgáltatás:
Komló-Sikonda, Tölgyfa u. 3. 69,86 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 9 db.
Padlóburkolat: 69,86 m2 Falburkolat: 26,03 m2
Orfű, Széchenyi tér 5.-6. 60,11 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 6 db
Padlóburkolat: 60,11 m2 Falburkolat: 78,19 m2
Pécs, Kodó dűlő 1. 179,57 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 8 db.
Padlóburkolat: 179,57 m2 Falburkolat:
Pécs, Lázár V. u. 12. 85,29 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 4 db.
Padlóburkolat: 85,29 m2 Falburkolat:
Pécs, Rákóczi u. 30. 35,21 m2
Takarítandó helyiség, az épületekben: 5 db.
Padlóburkolat: 35,21 m2 Falburkolat: 19,62 m2
Papnövelde u. 5. 621,17 m2

Takarítandó helyiség, az épületekben: 21 db.
Padlóburkolat: 621,17 m2 Falburkolat:93,42 m2
Összesen: 1051,21 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911200-8

Kiegészítő szójegyzék

90919200-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 125452311 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó Ajánlati Ár (HUF/m2/nap)

10

Szakmai ajánlat műszaki minősége
6
(minőségterv) (nem számszerűsíthető adat)
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 158 - 276278
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/16 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24226 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/01/06 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A 2014. január 2. napján aláírásra került Vállalkozási Szerződés VII. fejezet 2. pontja módosul.
Az eredeti szerződés szerint:
Jelen szerződés a szerződéskötés időpontjától számítva 24 hónapig tart.
A szerződés módosítást követően:
Jelen szerződés 2016. április 1. napjáig tart.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az intézmény működése, az ügyfélforgalom zökkenőmentes lebonyolítását biztosító szervezeti
egységek higiéniás szabályokat betartó munkavégzése érdekében a Felek a szerződést a Kbt. 141.
§-ával összhangban módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/31 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő a hiedetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)

Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia
tájékoztatója a szerződés módosításáról (1756/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia
Postai cím: Gazdagréti út 14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szederkényi Károly
Telefon: +36 17077000
E-mail: iroda@szentangyalok.hu
Fax: +36 17077000
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentangyalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Naplopó Kft.
Postai cím: Szentendrei út 89-93.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: naplopo@naplopo.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületenergetikai fejlesztés a gazdagréti Szent Angyalok Plébánián
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye - Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Plébánia (1112 Budapest, Gazdagréti
út 14, Budapest XI. kerület 1783/4. HRSZ)
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/25 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
- a közbeszerzés tárgya: Kbt. 7. § szerinti építési beruházás megvalósítása megrendelése
„Épületenergetikai fejlesztés a gazdagréti Szent Angyalok Plébánián”
Műszaki leírás:
A Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Plébánia (1112 Budapest, Gazdagréti út 14, Budapest XI.
kerület 1783/4. HRSZ.) energetikai korszerűsítése kapcsán napelemes rendszer kiépítését kívánja
megvalósítani.
Az épületet 1989-ben kezdték el építeni, és azóta érte el jelenlegi állapotát. Jelenleg az épület egyes
területei fűtöttek, egyes területei pedig befejezetlenül állnak.
Elektromos fogyasztás tekintetében elsősorban az épületen belüli világítás és az épületen
kívüli világítás jelentős. A számlák alapján kalkulált éves villamos áram fogyasztás 39380 kWh.
Elektromos áram jelenlegi szolgáltatója: ELMŰ Nyrt. Az elektromos energiafogyasztás, illetve a
vásárolt energia csökkentése végett fotovoltaikus napelem rendszer telepítését tervezzük a terület
déli oldalán. 30 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését tervezzük, ami éves szinten
32900 kWh elektromos áramot tud fedezni, ami a teljes igény 83,5%-a.
A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesítenie kell az alábbi követelményeket:
A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre.
A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos
modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt
követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító
intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.
A kivitelezés része az esetlegesen szükséges további kiviteli tervezés, a műszaki ellenőr
iránymutatásai, utasításai szerinti további tervezés, a villamos mérőhely kialakítása és a villamos
mérő elhelyezése, üzembe állítása.

A napelemes rendszert működő, üzemkész, üzemeltethető állapotban kell átadni, az ahhoz
szükséges teljes, részletes felhasználói (használati, kezelési) dokumentációval együtt. Az átadásátvétel lefolytatása a feladat része, melyet az előírt kivitelezési határidőn belül teljesíteni kell.
A kivitelezés során az őrzés-védelemről gondoskodni kell, továbbá a jogszabályi előírásoknak
megfelelő kerítést (korlátot) kiépíteni, átadni, melyekért külön díjazás nem jár.
Az építési területen a Plébánia épület felújítása zajlik, melyet a Swietelsky Magyarország Kft.
végez, akivel a kivitelezőnek kötelessége együttműködni, az általa kiadott organizációs tervhez
alkalmazkodni a munkavégzés során.
További adatszolgáltatás a pályázati anyag elkészítéséhez:
- Talajvizsgálati és Geotechnikai jelentés a területről
- Napelemek lehorgonyzásának méretezése, statikai számítás
- durva tereprendezési terv (jellemző keresztmetszettel, helyszínrajzzal)
- villámvédelmi terv
- meglévő geodéziai felmérési terv
- kertészeti terv
- helyszínrajz
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45350000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 23724710 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20095 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/09 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Módosított szerződés:
1. Szerződő Felek a jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő
„Épületenergetikai fejlesztés a gazdagréti Szent Angyalok Plébánián" tárgyban a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) III. része szerinti közbeszerzési eljárást indított
2015. június hó 30. napján (a továbbiakban: Közbeszerzői eljárás), amelynek eredményeképpen
2015. augusztus hó 25. napján egymással Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban:
Vállalkozási szerződés)- Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti szerződés által érintett
projekt hivatalos azonosítója: KEOP-5.5.0/E/12-2014-0026.
2. Szerződő Felek közös akarattal és elhatározással az 1. pont szerinti Vállalkozási szerződést figyelemmel a Kbt. 132. § rendelkezéseké - a jelen megállapodásban foglaltak alapján módosítják.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti módosítás előre nem látható
körülmények folytán merült fel, melynek kapcsán megvizsgálásra kerültek a Kbt. 132. §
rendelkezéseiben előírt feltételek. Szerződő Felek ezzel egyidejűleg rögzítik, hogy a
Vállalkozási szerződés módosítása értékelési szempontot (vállalási árat) semmilyen formában nem
érint.
4. A jelen módosítás műszaki-szakmai indokai az alábbi - előre nem látható és dokumentumokkal
(építési napló) igazolható - módon foglalhatóak össze:
a Vállalkozási szerződés szerint kivitelezett 29 fokos terepszintre nem fért el a tervezett 120
db napelem, mert a tervtől eltérően a Megrendelő a meglévő kerítés határok helyett a jogi
telekhatárokra történő kerítés-építést kérte, amely a rendelkezésre álló területet jelentősen
csökkentette. Ezt igazolja a jelen megállapodás 1. sz. mellékleteként csatolt tervdokumentáció.
a Vállalkozó részére a munkaterületen tevékenységet ellátó egyéb kivitelezési folyamatok tervezője
(Pannon Projekt Kft) által rendelkezésre bocsátott tervekkel ellentétben a munkaterületen 3 db
közműakna is megtalálható, amely a létesíthető panelek darabszámát szintén csökkentette;
Szerződő Felek-az egyéb munkafolyamatok kivitelezőjével (Swietelskj Magyarország Kft) és
tervezőjével (Pannon Projekt Kft) való kooperációs egyeztetése eredményeképpen megállapodtak
abban, hogy az ún. kripta-temető tetején lehet elhelyezni 76 db napelemet, így a 120 darabos
rendszer megvalósítható és időben kivitelezhető, többlet költség nélkül;
az OMSZ adatokkal tényszerűen alátámasztható módon 2015. 10 hó 15. napjától 2015. 10. hó 17.
napjáig terjedő időszakban jelentős mennyiségű csapadék esett, amelynek okán a talaj szegezést és
annak beton alapozását Vállalkozó megkezdeni nem tudta.
5. Szerződő Felek a 4. pontban részletezett körülmények okán az 1. pont szerinti Vállalkozási
szerződés II.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Projekt az eredményes (szerződésszerű, hibátlan és hiánymentes) műszaki átadás-átvétellel
teljesül, amely egyben a teljesítés véghatárideje. A teljesítés véghatárideje 2015. november hó 23.
napja.
6. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Ajánlatkérő
részszámlázási lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő 2 db rész-számla
[Az első rész-számla az épület tetőszerkezetére kerülő napelemek felszerelése után (a végösszeg
40%-a tekintetében)- míg második rész-számla az aljzat-betonozási munkák elkészülte után, és a
talajszintre kerülő napelem-mező telepítését követően (a végösszeg 40%-a tekintetében) kerülhet
kiállításra és 1 végszámla benyújtására jogosult az eredményes (hiba- és hiánymentes) műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően. A kifizetés a Kbt. 130. § (3) és (5) bekezdéseiben, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-ban foglaltak szerint
történik. A kifizetés a kapcsolódó műszaki tartalom maradéktalan megvalósulása alapján esedékes.
A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatását
fizeti meg. A számla ki fizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítés mögött álló műszaki
tartalmat igazolja, és azt a Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr igazolja.
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti Vállalkozási szerződés jelen megállapodás által
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és formában, hatályukban fennállnak.

8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Eredeti szerződés rendelkezései:
II. 3 pont:
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE
3. A Projekt az eredményes (szerződésszerű, hibátlan és hiánymentes) műszaki átadás-átvétellel
teljesül, amely egyben a teljesítés véghatárideje. A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés
megkötésétől számított 90 nap.
A munkálatok befejezésekor a Vállalkozó készre jelentés útján átadás-átvételi eljárást kezdeményez.
A Megrendelő köteles a készre jelentést követő 5 napon belüli időpontra vonatkozóan a műszaki
átadás-átvételi eljárást kezdő időpontját kijelölni. Az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának
határideje a teljesítés fent megjelölt véghatárideje.
III. 3. pont:
III. VÁLLALKOZÓI DÍJ
3. A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Ajánlatkérő
részszámlázási lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő 2 db rész-számla
[Az első rész-számla a napelemek megrendelése és tárolási nyilatkozattal igazolt tárolása esetén,
illetve az aljzat-betonozási munkák elkészülte után (a végösszeg 40%-a tekintetében)-, míg második
rész-számla a napelem-mező telepítését követően (a végösszeg 40%-a tekintetében) kerülhet
kiállításra] és 1 végszámla benyújtására jogosult. Az eredményes (hiba- és hiánymentes) műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően. A kifizetés a Kbt. 130. § (3) és (5) bekezdéseiben, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-ban foglaltak szerint
történik A kifizetés a kapcsolódó műszaki tartalom maradéktalan megvalósulása alapján esedékes.
A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatását
fizeti meg. A számla ki fizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítés mögött álló műszaki
tartalmat igazolja, és azt a Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr igazolja.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A fentiekben foglaltak szerint.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Nem releváns.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
4. A jelen módosítás műszaki-szakmai indokai az alábbi - előre nem látható és dokumentumokkal
(építési napló) igazolható - módon foglalhatóak össze:
a Vállalkozási szerződés szerint kivitelezett 29 fokos terepszintre nem fért el a tervezett 120
db napelem, mert a tervtől eltérően a Megrendelő a meglévő kerítés határok helyett a jogi
telekhatárokra történő kerítés-építést kérte, amely a rendelkezésre álló területet jelentősen
csökkentette. Ezt igazolja a jelen megállapodás 1. sz. mellékleteként csatolt tervdokumentáció.
a Vállalkozó részére a munkaterületen tevékenységet ellátó egyéb kivitelezési folyamatok tervezője
(Pannon Projekt Kft) által rendelkezésre bocsátott tervekkel ellentétben a munkaterületen 3 db
közműakna is megtalálható, amely a létesíthető panelek darabszámát szintén csökkentette;
Szerződő Felek-az egyéb munkafolyamatok kivitelezőjével (Swietelsky Magyarország Kft) és
tervezőjével (Pannon Projekt Kft) való kooperációs egyeztetése eredményeképpen megállapodtak
abban, hogy az ún. kripta-temető tetején lehet elhelyezni 76 db napelemet, így a 120 darabos
rendszer megvalósítható és időben kivitelezhető, többlet költség nélkül;
az OMSZ adatokkal tényszerűen alátámasztható módon 2015. 10 hó 15. napjától 2015. 10. hó 17.
napjáig terjedő időszakban jelentős mennyiségű csapadék esett, amelynek okán a talaj szegezést és
annak beton alapozását Vállalkozó megkezdeni nem tudta.
5. Szerződő Felek a 4. pontban részletezett körülmények okán az 1. pont szerinti Vállalkozási
szerződés II.3. pontját az alábbiak szerint módosítjáA Projekt az eredményes (szerződésszerű,
hibátlan és hiánymentes) műszaki átadás-átvétellel teljesül, amely egyben a teljesítés véghatárideje.
A teljesítés véghatárideje 2015. november hó 23. napja.
6. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. Ajánlatkérő
részszámlázási lehetőséget biztosít. Ennek megfelelően a nyertes ajánlattevő 2 db rész-számla
[Az első rész-számla az épület tetőszerkezetére kerülő napelemek felszerelése után (a végösszeg
40%-a tekintetében)- míg második rész-számla az aljzat-betonozási munkák elkészülte után, és a

talajszintre kerülő napelem-mező telepítését követően (a végösszeg 40%-a tekintetében) kerülhet
kiállításra és 1 végszámla benyújtására jogosult az eredményes (hiba- és hiánymentes) műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárását követően. A kifizetés a Kbt. 130. § (3) és (5) bekezdéseiben, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-ban foglaltak szerint
történik. A kifizetés a kapcsolódó műszaki tartalom maradéktalan megvalósulása alapján esedékes.
A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés ellenszolgáltatását
fizeti meg. A számla ki fizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítés mögött álló műszaki
tartalmat igazolja, és azt a Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr igazolja.

V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Budapesti Gazdasági Egyetem tájékoztatója a szerződés módosításáról (2077/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Postai cím: Buzogány utca 11-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 1 4696709
E-mail: kozbeszerzes@bgf.hu
Fax: +36 14696635
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása - 1. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
BGF - 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. BGF Rektori Hivatal - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF GKZ Könyvtára - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. BGF KVIK Kari Könyvtár - 1054
Budapest, Alkotmány u. 9-11. BGF KVIK Elektronikus Könyvtár - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF KVIK Lengyel Gyula Kollégium - 1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7. BGF KVIK Idegenforgalmi
Könyvtár - 1072 Budapest, Klauzál tér 5. BGF KKK Könyvtára - 1165 Budapest, Diósy Lajos u.
22-24. BGF PSZK Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Kollégiumi Porta BGF PSZK
Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Iktató
NUTS-kód HU101, HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása
1. rész: Belföldi napilapok - keretösszeg: bruttó 2.500.000 HUF -30 %.
2. rész: Belföldi hetilapok - keretösszeg: bruttó 1.900.000 HUF -30 %.
3. rész: Belföldi nyomtatott és online folyóiratok, közlönyök - keretösszeg: bruttó 7.000.000 HUF
-30%.
4. rész: Külföldi nyomtatott és online időszaki kiadványok - keretösszeg: nettó 33.000 EUR -30%.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22200000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1428792 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)

,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22229 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1492 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. Szerződés VI. rész 6.1. - 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat (előleget)
fizet, a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján. Az éves előfizetési díj bruttó 1.428.792,- HUF. Az egyes
Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6.2. Vevő a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
előlegszámlát. A szerződés teljesítését követően Eladó a Vevő által a Kbt. 130. § (1) bekezdésének
megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult végszámlát kiállítani. Az előleg
elszámolása a teljesítésről kiállított végszámlában történik. A számlákat a Kiadványok címének és
példányszámának feltüntetésével a megadott teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni.
Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés teljesítését követően összesített elszámolást is készít.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj (előleg) arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30
naptári napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén
a külön megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy
az előlegszámla kiállítására Vevő a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően
jogosult.
Módosított szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat fizet. Az
éves előfizetési díj bruttó 1.428.792,- HUF. Az egyes Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

6.2. Eladó a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
számlát.. A számlát a Kiadványok címének és példányszámának feltüntetésével a megadott
teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni. Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés
teljesítését követően összesített elszámolást is készít és Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint
teljesítésigazolást állít ki.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30 naptári
napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén a külön
megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy a számla
kiállítására Eladó a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően jogosult.
2. A Szerződés XI. rész 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a Kbt. 132. §-a szerint módosíthatják. A
szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni.
Módosított szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ában
foglaltak szerint módosíthatják. A szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „új Kbt.”) 197. § (1) bekezdése
alapján az új Kbt. 141. § rendelkezéseit alkalmazni kell az új Kbt. hatálybalépését megelőzően a
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül történő módosításának lehetőségére.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítása eleget tesz az új Kbt. 141. § (6) bekezdésében
szereplő követelményeknek, azaz:
„(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 (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.”
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Budapesti Gazdasági Egyetem tájékoztatója a szerződés módosításáról (2079/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Postai cím: Buzogány utca 11-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 1 4696709
E-mail: kozbeszerzes@bgf.hu
Fax: +36 14696635
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása - 2. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
BGF - 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. BGF Rektori Hivatal - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF GKZ Könyvtára - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. BGF KVIK Kari Könyvtár - 1054
Budapest, Alkotmány u. 9-11. BGF KVIK Elektronikus Könyvtár - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF KVIK Lengyel Gyula Kollégium - 1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7. BGF KVIK Idegenforgalmi
Könyvtár - 1072 Budapest, Klauzál tér 5. BGF KKK Könyvtára - 1165 Budapest, Diósy Lajos u.
22-24. BGF PSZK Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Kollégiumi Porta BGF PSZK
Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Iktató
NUTS-kód HU223, HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása
1. rész: Belföldi napilapok - keretösszeg: bruttó 2.500.000 HUF -30 %.
2. rész: Belföldi hetilapok - keretösszeg: bruttó 1.900.000 HUF -30 %.
3. rész: Belföldi nyomtatott és online folyóiratok, közlönyök - keretösszeg: bruttó 7.000.000 HUF
-30%.
4. rész: Külföldi nyomtatott és online időszaki kiadványok - keretösszeg: nettó 33.000 EUR -30%.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22200000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1197156 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)

,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22229 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1492 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Szerződés VI. rész 6.1. - 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat (előleget)
fizet, a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján. Az éves előfizetési díj bruttó 1.197.156,- HUF. Az egyes
Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6.2. Vevő a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
előlegszámlát. A szerződés teljesítését követően Eladó a Vevő által a Kbt. 130. § (1) bekezdésének
megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult végszámlát kiállítani. Az előleg
elszámolása a teljesítésről kiállított végszámlában történik. A számlákat a Kiadványok címének és
példányszámának feltüntetésével a megadott teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni.
Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés teljesítését követően összesített elszámolást is készít.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj (előleg) arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30
naptári napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén
a külön megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy
az előlegszámla kiállítására Vevő a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően
jogosult.
Módosított szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat fizet. Az
éves előfizetési díj bruttó 1.197.156,- HUF. Az egyes Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

6.2. Eladó a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
számlát. A számlát a Kiadványok címének és példányszámának feltüntetésével a megadott
teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni. Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés
teljesítését követően összesített elszámolást is készít és Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint
teljesítésigazolást állít ki.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30 naptári
napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén a külön
megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy a számla
kiállítására Eladó a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően jogosult.
2.A Szerződés XI. rész 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a Kbt. 132. §-a szerint módosíthatják. A
szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni.
Módosított szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ában
foglaltak szerint módosíthatják. A szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „új Kbt.”) 197. § (1) bekezdése
alapján az új Kbt. 141. § rendelkezéseit alkalmazni kell az új Kbt. hatálybalépését megelőzően a
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül történő módosításának lehetőségére.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítása eleget tesz az új Kbt. 141. § (6) bekezdésében
szereplő követelményeknek, azaz:
„(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 (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.”
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Budapesti Gazdasági Egyetem tájékoztatója a szerződés módosításáról (2080/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Postai cím: Buzogány utca 11-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 1 4696709
E-mail: kozbeszerzes@bgf.hu
Fax: +36 14696635
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Postai cím: Dunavirág u 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása - 3. rész
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
BGF - 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. BGF Rektori Hivatal - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF GKZ Könyvtára - 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A. BGF KVIK Kari Könyvtár - 1054
Budapest, Alkotmány u. 9-11. BGF KVIK Elektronikus Könyvtár - 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
BGF KVIK Lengyel Gyula Kollégium - 1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7. BGF KVIK Idegenforgalmi
Könyvtár - 1072 Budapest, Klauzál tér 5. BGF KKK Könyvtára - 1165 Budapest, Diósy Lajos u.
22-24. BGF PSZK Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Kollégiumi Porta BGF PSZK
Könyvtár - 1148 Budapest, Bagolyvár u. 6-10. Iktató
NUTS-kód HU101, HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása
1. rész: Belföldi napilapok - keretösszeg: bruttó 2.500.000 HUF -30 %.
2. rész: Belföldi hetilapok - keretösszeg: bruttó 1.900.000 HUF -30 %.
3. rész: Belföldi nyomtatott és online folyóiratok, közlönyök - keretösszeg: bruttó 7.000.000 HUF
-30%.
4. rész: Külföldi nyomtatott és online időszaki kiadványok - keretösszeg: nettó 33.000 EUR -30%.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22200000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 5812462 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)

,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2016/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22229 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/30 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1492 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/03 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Szerződés VI. rész 6.1. - 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat (előleget)
fizet, a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján. Az éves előfizetési díj bruttó 5.812.462,- HUF. Az egyes
Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6.2. Vevő a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
előlegszámlát. A szerződés teljesítését követően Eladó a Vevő által a Kbt. 130. § (1) bekezdésének
megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult végszámlát kiállítani. Az előleg
elszámolása a teljesítésről kiállított végszámlában történik. A számlákat a Kiadványok címének és
példányszámának feltüntetésével a megadott teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni.
Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés teljesítését követően összesített elszámolást is készít.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj (előleg) arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30
naptári napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén
a külön megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy
az előlegszámla kiállítására Vevő a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően
jogosult.
Módosított szöveg:
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vevő a megrendelt Kiadványok tekintetében naptári évre vonatkozó előfizetési díjat fizet. Az
éves előfizetési díj bruttó 5.812.462,- HUF. Az egyes Kiadványok mennyiségét és díját az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

6.2. Eladó a Szerződéskötéssel egyidejűleg kiállítja a megrendelt Kiadványokra vonatkozó
számlát. A számlát a Kiadványok címének és példányszámának feltüntetésével a megadott
teljesítési helyek címére kell kiállítani és megküldeni. Ezen kívül Eladó Vevő részére a Szerződés
teljesítését követően összesített elszámolást is készít és Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint
teljesítésigazolást állít ki.
6.3. A mennyiség II. 2.5) pont szerinti csökkentése esetén az Eladó részére kifizetett előfizetési
díj arányos részét Eladó köteles legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől számított 30 naptári
napon belül Vevő részére visszautalni. A mennyiség II.2.5) pont szerinti növelése esetén a külön
megrendelt mennyiséggel kapcsolatban Felek a 6.3. pont szerint járnak el, azzal, hogy a számla
kiállítására Eladó a módosításra vonatkozó megrendelés kézhezvételét követően jogosult.
2.A Szerződés XI. rész 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a Kbt. 132. §-a szerint módosíthatják. A
szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni.
Módosított szöveg:
11.4. A szerződés időtartama, módosítása
a) …
b) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést kizárólag a 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ában
foglaltak szerint módosíthatják. A szerződésmódosítást Felek kötelesek írásba foglalni
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „új Kbt.”) 197. § (1) bekezdése
alapján az új Kbt. 141. § rendelkezéseit alkalmazni kell az új Kbt. hatálybalépését megelőzően a
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül történő módosításának lehetőségére.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítása eleget tesz az új Kbt. 141. § (6) bekezdésében
szereplő követelményeknek, azaz:
„(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 (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.”
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. tájékoztatója a szerződés módosításáról (1944/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczúr Gyula
Telefon: +36 17006570
E-mail: kozbeszerzes@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kraftszer Kft.
Postai cím: Pap Károly u. 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szentkúti Ákos és Medveczky Péter munkavállalók
Telefon: +36 14657031
E-mail: kraftszer@kraftszer.hu
Fax: +36 13501063
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket összekapcsoló előreszigetelt
távhővezeték kiépítése, aknákban történő szerelvénycserékkel, és a kapcsolódó bontási munkákkal
projektszám: KEOP-5.4.0/12-2013-0015
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest közigazgatási területe az ajánlati dokumentációban szereplő tervek szerint, a IV. Elem
utcai 79-2-0050-jelű akna és a XV. Nyírpalota út 12. sz. előtti csatlakozó pont közötti szakaszon
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/08/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket összekapcsoló előreszigetelt 2xDN600/Ø800 -as PN25
névleges nyomású, acél haszoncsöves távhővezeték kivitelezése a Budapest IV. Elem utca 22-24.
számnál található 79-2-0050-jelű meglévő távhő akna műtárgy és a Budapest XV. kerület Nyírpalota
út 14. szám előtti csatlakozási pont között. A vállalkozási szerződés tárgya a távhővezeték építése,
amely magában foglalja az új távhővezetékek építését, aknában történő szerelvénycseréket, a
kapcsolódó bontási munkákat, a szükséges távvezetéki előreszigetelt csövek és szerelvények
biztosításával, és /vagy gyártásával. Vállalkozó feladata az utószigetelési munkálatok elvégzése, és
a szereléshez szükséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása és az eredeti állapotnak
megfelelően a munkaterület helyreállítása is.
3186 nyomvonal folyóméter 2xDN600/Ø800-as közvetlenül földbe fektethető előreszigetelt
távhővezeték fektetése és kapcsolódó munkái.
Az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben ajánlatkérő a szerződésben foglalt
ellenszolgáltatás 5 %-a értékű tartalékkeretet köt ki.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232140-5

További tárgyak:

45231100-6
45110000-1

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2205995193 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/08/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/02/28 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 086 - 151508
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16995 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/27 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Módosított szerződés rendelkezései:
1. Felek közös akarattal és elhatározással a Vállalkozási szerződés 1.4. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„1.4. Teljesítés határideje: 2015. május hó 29. napja (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a
határideje)".
2.Szerződő Felek közös akarattal és elhatározással a Vállalkozási szerződés 8. pontjának első
bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
„Készre jelentés feltétele: Kivitelezési munkák - kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő - teljes
körű elvégzése és a Műszaki ellenőr előzetes írásbeli jóváhagyása. Továbbá a Vállalkozónak el kell
végeznie a Megrendelő által meghatározott beüzemeléseket és ezek bizonylatait és jegyzőkönyveit
és a teljes körűen hiánypótolt megvalósítási, átadási dokumentáció másolatát 3 (három) példányban
az összes mellékleteivel együtt át keli adnia. A Vállalkozónak a készre jelentés kitűzésekor
figyelembe kell vennie, hogy a műszaki átadás-átvételt sikeresen le kell zárni legkésőbb 2015. május
hó 29. napján. A műszaki átadás átvételre legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre."

3. Szerződő Felek közös akarattal és elhatározással a Vállalkozási szerződés 11.2.1. pontját az
alábbiak szerint módosítják:
"11.2.1. Amennyiben a Vállalkozó az alábbi kötbéres teljesítési határidők tekintetében késedelembe
esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A XV. kerület Domaháza utca és Bánkút utca közötti DN 600as új távhővezetékpár szakasz beüzemelése: 2014. szeptember hó 01. napja, Teljes beüzemelés:
2015. május hó 17. napja, Műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának a napja: 2015. május hó 29.
napja Hibás teljesítés esetén: a hiba kijavítására adott határidő."
4. Szerződő Felek rögzítik, egyben Vállalkozó feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal
arra, hogy a Vállalkozási szerződés 14 pontja szerinti felelősségbiztosítás és építési-szerelési
biztosítás érvényességi idejét a jelen módosításra tekintettel a módosított szerződéses időtartam
egészére meghosszabbítja, valamint a 15.2 pontja szerinti Teljesítési biztosíték érvényességi idejét a
jelen módosításra tekintettel a módosított teljesítési véghatáridőt {műszaki átadás-átvétel) követően
30. napig, azaz 2015. június hó 28. napjáig meghosszabbítja. Vállalkozó a jelen pont szerint
meghosszabbított felelősség és építési¬szerelési biztosításokat, valamint a teljesítési biztosítékot
a jelen módosítás aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles Megrendelő számára átadni,
ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására.
5. Szerződő Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan, de
fizikailag nem csatolt mellékletét képezik jelen szerződésmódosítás vég határidejének megfelelő
műszaki és pénzügyi ütemtervek.
Eredeti szerződés rendelkezései:
1.4. Teljesítés határideje: 2015. február 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a
határideje).
8. Műszaki átadás-átvétel
Készre jelentés feltétele: Kivitelezési munkák - kivitelezési tervdokumentációnak megfelelő - teljes
körű elvégzése és a Műszaki ellenőr előzetes írásbeli jóváhagyása. Továbbá a Vállalkozónak el kell
végeznie a Megrendelő által meghatározott beüzemeléseket és ezek bizonylatait és jegyzőkönyveit
és a teljes körűen hiánypótolt megvalósítási, átadási dokumentáció másolatát 3 (három) példányban
az összes mellékletével együtt át kell adnia. A Vállalkozónak a készre jelentés kitűzésekor
figyelembe kell vennie, hogy a műszaki átadás-átvételt sikeresen le kell zárni legkésőbb 2015.
február 28. napján. A műszaki átadás-átvételre legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre.
11.2. Késedelmi Kötbér
11.2.1. Amennyiben a Vállalkozó az alábbi kötbéres teljesítési határidők tekintetében késedelembe
esik, késedelmi kötbért köteles fizetni.
- A XV. kerület Domaháza utca és Bánkút utca közötti DN 600-as új
távhővezetékpár szakasz beüzemelése: 2014. szeptember 1.
- Teljes beüzemelés: 2015. február 15.
- Műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának a napja: 2015. február 28.
- Hibás teljesítés esetén: a hiba kijavítására adott határidő
14. Felelősség biztosítás és építési-szerelési biztosítás (CAR)
14.1. A Vállalkozó az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
{XII.23.) Korm. rendelet. 9. §-a alapján köteles felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévőt a jelen
szerződésre kiterjeszteni, és azt a jelen szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.
14.2. A felelősségbiztosítás jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A biztosítási
megkötése, a vállalkozási szerződés hatálya alatt történő fenntartása szerződéses feltétel,
melyeknek hiánya esetén Megrendelőnek jogában áll megtagadni a vállalkozási szerződés
megkötését, illetve jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. A
vállalkozási szerződés megkötésének feltétele a hivatkozott felelősségbiztosítási szerződés
megkötéséről szóló biztosítási kötvény vagy igazolás másolatának átadása Megrendelő részére.
14.3. A megkötött felelősségbiztosítás akkor megfelelő, ha a kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy
meghaladja a nettó Vállalkozói díj 50%-a/ káresemény és a nettó Vállalkozói díj / év összeget
14.4. Vállalkozónak rendelkezni kell a jelenszerződés teljes időtartamára vonatkozó összkockázatú
(Ali Risk) építési szerelési biztosítással (CAR) is. A CAR biztosítás akkor megfelelő, ha magában
foglalja legalább az I. fejezetet (Ali Risk dologi károk) ésa CAR biztosítás kártérítési limitje legalább a
Szerződésben meghatározott Vállalkozói díj nettó értéke.
A fedezetnek ki kell terjednie:
- alvállalkozó(k) esetén az alvállalkozó(k)ra
- építési helyen kívüli tárolásra,
- az építtető/megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra,
- idegen, harmadik személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakban okozott károkra,

belföldi szállítás kockázatára
A Szerződés megkötésének feltétele az építési szerelési biztosítás másolatának átadása
Megrendelő részére.
15.2. Teljesítési biztosíték:
A Megrendelő Teljesítési biztosítékot köt ki. A Teljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés
szerinti, ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó Vállalkozói díj) 5%-a.
A Teljesítési biztosíték a Megrendelőt- illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be vagy nem
szerződésszerűen teljesít vagy nem határidőre teljesít. A Megrendelő a késedelmi kötbér, a hibás
teljesítési kötbér és a meghiúsulási kötbér iránti, illetve az ezen felüli kártérítési igényét elsősorban
a Teljesítési biztosítékból elégítheti ki. Ez nem zárja ki a Megrendelő biztosíték összegén felüli
igényeinek érvényesítését.
IV.1.3) A módosítás indoka:
II. MÓDOSÍTÁS JOGI KÖZBESZERZÉSI ÉS MŰSZAKI ALAPJA - INDOKOK
1. Szerződő Felek a fenti előzményekben rögzített részletezett körülményeket a Kbt. 132. § (2)
bekezdése szerinti olyan, a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból
felmerült körülménynek tekintik, amely mindkét fél lényeges jogos érdekét sérti különös figyelemmel
a teljesítési határidő vonatkozásában.
2. Szerződő Felek egyezően fogadják el, hogy a Vállalkozási szerződés szerint tervezett kivitelezést
kizáró-, illetve jelenleg is korlátozó akadály állt elő.
3. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 18. pontjában foglaltak alapján, közös és kölcsönös
akaratnyilatkozattal az előzményekben rögzítettekre figyelemmel az egy rendszerként
(jelen megállapodás Preambulumában rögzített KEOP-5.4.0/12-2013-0015 sz. regisztrált
Projekt részeként) működő, más, külön íven szövegezett szerződés keretében épülő részek
csatlakozásainak biztosítása miatti építés folyamatosság érdekében a szerződés teljesítési
határidejének módosításában, az ebből következő módosított ütemezésben állapodnak meg.
4. Szerződő Felek az akadályoztatások körülményeinek vizsgálata alapján meghatározták
a lehetséges kivitelezés pontosított műszaki tartalmát, tervezték és figyelembe vették a
körülményeknek megfelelő megvalósíthatóság határidőit, e körben kezelték a kockázatok mértékét.
Az előzőek eredményeként meghatározták a megvalósítási ütemterv véghatáridejét, figyelemmel a
lehetséges kritikus útvonalra.
5. Szerződő Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás alapját jelentő műszaki
körülményeket igazoló dokumentumokat a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező
mellékleteként csatolják. (1. számú melléklet)
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/02/27 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Nem releváns.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
1. Szerződő Felek a jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén
belül „Távhőszektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának
lehetőségével tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Megrendelő pályázatot nyújtott be, amelyet
az NFÜ támogatásban részesített. Az NFÜ döntése alapján a Megrendelő vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
2. A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt, mint Megrendelő és a KRAFTSZER Kft., mint Vállalkozó
között 2014. augusztus hó 04. napján SZE008104 számon közbeszerzési eljárás eredményeként
vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) jött létre.
A „Projekt" a Szerződés értelmében jelenti az „Újpalotai távhökörzet Hulladékhasznosító Műből
való részleges ellátása" című KEOP-2012-5.4.0 pályázati rendszer keretében megvalósuló
KEOP-5.4.0/12-2013-0015 regisztrációs számon nyilvántartott projektet az alábbiak szerint.
3. Szerződő Felek előzményként rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási szerződés tárgya: az Újpest
- Újpalota távhőkörzeteket összekapcsoló előreszigetelt 2xDN6OO/08OO-as PN25 névleges
nyomású távhővezeték kivitelezése a Budapest IV. Elem utca 22-24. számnál található 79-2-0050jeIű meglévő távhő aknaműtárgy és a Budapest XV. kerület Nyírpalota út 14. szám előtti csatlakozási
pont között. A Vállalkozási szerződés tárgya a távhővezeték építése, amely magában foglalja
az új távhővezetékek építését, aknában történő szerelvénycseréket, a kapcsolódó bontási
munkákat, a szükséges távvezetéki előreszigetelt csövek és szerelvények biztosításával, és /
vagy gyártásával. Vállalkozó feladata az utószigetelési munkálatok elvégzése, és a szereléshez

szükséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása és az eredeti állapotnak megfelelően a
munkaterület helyreállítása is.
A teljesítés helye (helyrajzi számmal) 91156/1, 83300, 83306, 91156/2, 91158/226, 91158/227,
91158/228, 91158/222, 91161, 91158/223, 83870, 84165/1, 85655, 85695/3, 85695/2, 85695/1,
86834, 87006, 85248/3, 84940, 84907, 85159/3, 85113/1, 85113/2, 85159/1, 85202, 85696, 85834,
86235, 86607, 86833, 87172, 87588, 87010, 87009/1, 72703.
Teljesítés határideje:
2015. február 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának a határideje). Az ellenszolgáltatás
mértéke
A Vállalkozási szerződés teljesítésének ellenértéke: 2.205.995.193 HUF + ÁFA Elszámolható
tartalékkeret: + 5%
Az előirányzott mennyiség 3186 nyvfm 2xDN6OO/08OO-as közvetlenül földbe fektethető
előreszigetelt távhővezeték fektetése és kapcsolódó munkái. A megkötött Vállalkozási szerződésben
foglalt kivitelezési munkák az érintett helyrajzi számokon, munkakezdési jegyzőkönyvben foglaltak
szerint kezdődhettek meg. A munkaterület használatához tartozóan közterület igénybevétele, illetve
az érintett területeken a bontási engedélyek alapján kezdődhettek meg a tényleges megvalósítást
célzó tevékenységek. Megrendelő a munkakezdési eljárást 2014. 08.11-i időpontra hirdette meg,
melyet követően a kivitelezői tevékenység 3 szakaszú ütemezésben indulhatott el. A kivitelezés
során az egyes szakaszok, illetve azok részei az illetékességi területek érintett önkormányzatok
engedélyei szerint voltak igénybe vehetők. Egyes szakaszok esetében meghatározó körülmény
volt a munkák egymásutánisága, mely azt jelentette, hogy az adott szakasz kivitelezése,
távhővezeték fektetése, ellenőrzései és eltakarást követő helyreállítás után volt lehetőség további
munkaengedélyek kiadására, illetve azok megszerzésére.
A kivitelezési munkák 1. szakasza, illetve annak műszaki tartalma, az egyébként kötelező
megrendelő szolgáltatási körébe tartozó hőszolgáltatás folyamatosságának biztosításával épülhetett
meg. Az 1. szakasz csővezetéki és helyreállítási munkái az általában tervezhető ütközések és
akadályoztatások mellett, a vállalkozási szerződéshez tartozó kivitelezési ütemtervben rögzített
átfutási idő mellett valósultak meg.
(ii) Az akadályoztatások szempontjából meghatározó körülmények
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiekben körülírt Vállalkozási szerződés teljesítése során, a
munkák 2. szakaszának folytatásakor, a Vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában előre
nem látható körülményként az alábbiakban részletezett műszaki akadályoztatások merültek fel,
amelyek jelentős hatást gyakorolnak a kivitelezésre, különösen annak szakmailag megalapozott
határidejére:
- A kivitelezés szempontjából meghatározó akadályoztatást jelentett a Budapest XV. kerület,
Pázmány Péter utcában a meglévő DN 800-as víz főnyomó csővezeték tényeleges helyzete, amely
a közműtérképeken feltüntetettekhez viszonyítottan tervezett nyomvonal hosszában eltérő helyen
volt megtalálható. így a távvezeték létesítése tervezettől eltérő a Közműszolgáltató szakfelügyelete
által meghatározott szerinti keresztszelvényt helyeken valósulhat meg.
- A munkavégzés szempontjából további meghatározó akadályt jelent, a munkakezdést megelőző
feltárások során előkerült csatornahálózati nem ismert régi műtárgya a Budapest XV. kerület,
Dugonics és Bethlen Gábor utca kereszteződésében. A kiváltás, átépítés nélkül a tervezett munkák
elvégezése nem valósítható meg.
Az akadályoztatások szempontjából meghatározó körülményekből származtatható következmények
fő csoportjai
- A magas talajvíz következményeként a tervezett víztelenítés mellett a kivitelezés nem volt
megvalósítható. Nyílt, felszíni víztelenítési technológiával a munkagödör szerelés alkalmasságához
szükséges vízmentes állapot nem biztosítható.
- Vákuum kutas víztelenítési technológia tervezett módon csak az aknák környezetében volt előírva,
mely a pontszerű alkalmazást valósította meg. A nyomvonal teljes hosszában történő vákuum kutas
víztelenítés esetében az eredetileg tervezett mélységben a távvezeték azért nem volt elhelyezhető,
mert olyan mértékű talajvízcsökkentést kellett volna megvalósítani, mely a környező házak állagát
veszélyeztette volna. Ez utóbbi körülmény a keresztszelvényben meghatározott távvezeték fektetési
szintjének megemelését tette szükségessé.
- A távvezeték fektetési szintjének megemelésével a távvezeték nyomvonalában található
közművekkel történő ütközések száma jelentősen megnövekedett a szerződésben
meghatározottakhoz képest. Ezzel a kiváltások munkáinak elvégzéséhez szükséges idők,
ráfordítások, a kivitelezés szerződés szerinti állapotához képest időben jelentős többletet, míg
költségben az eredetileg tervezett költségekhez képest esetenként többleteket eredményezett,

melynek körében felek között a jogos érdeksérelem mértékének vizsgálatát, illetve elszámolási
kötelezettséget tett, tesz szükségessé.
- A távvezeték fektetés speciális körülményeire tekintettel a határidők esetében az egyes nem
tervezhető kivitelezési tevékenységek elvégzéséhez kapacitás többletek bevonása nem adhat
megoldást, különös tekintettel arra a körülményre, hogy az illetékességi területen a terület
igénybevételének engedélyezésénél csak az egyes szakaszok elvégzése, az egyes szakaszok
kiépítési, illetve helyreállítása után van lehetőség a folyamatban lévő további szakaszokra vonatkozó
engedélyek kiadására. így Vállalkozó, illetve Megrendelő e körben is korlátozva volt, van az
egyébként más területeken szokásos késedelmek csökkentése tekintetében.
- Az akadályoztatások körében a kivitelezésre meghatározó hatással lévő tevékenységek
jelentek meg a szerződött állapot keretében figyelembe vehető, illetve a kockázatok kezelésében
elvárható állapothoz viszonyítottan. Ebben a körben kell megemlíteni, hogy a megnövekedett
közműütközésekre vonatkozóan többlet tervezés kiváltási feladatok megoldására volt szükség.
A kivitelezéshez tartozóan esetenként annak jóváhagyási, beszerzési időszükséglete növelhette
meg, vagy növelte meg a tervezett megvalósítási ütemtervben meghatározott kritikus út hosszát.

V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a szerződés módosításáról (1981/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Rákóczi tér 1.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borkáné dr. Gulyás Zsuzsa
Telefon: +3662562668
E-mail: gulyas.zsuzsa@csmkh.hu
Fax: +3662562601
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: ÉMI Nonprofit Kft.
Postai cím: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 26.
Város/Község: Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): dr. Henn Péter
Címzett:
Telefon: +3626/502-383
E-mail: kendresz@emi.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közigazgatás
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Energiahatékonysági fejlesztési tanulmány készítése - KEOP 7.14.0/2015
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
NUTS-kód HU333
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/10/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Csongrád Megyei Kormányhivatal energiamegtakarítást eredményező beruházási projektjeinek
előkészítéséhez kapcsolódó energiahatékonysági fejlesztési tanulmány készítése:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal által használt, alább megnevezett épületek meglévő állapotára
vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben, valamint az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények szerint.
1. Hódmezővásárhely, Rárósi u.110. Hrsz: 10427/1,
2. Szeged, Irinyi u.1.Hrsz. 12702/3/A
3. Szeged, Vár u. 5. Hrsz: 3971,
4. Szeged, Kálvária sgt.43. Hrsz: 25227,
5. Szeged, Oroszlán u. 6. Hrsz: 3840,
6. Szentes, Vásárhelyi út 12. Hrsz: 5754/A/10,
7. Szeged, Apáca u. 3. Hrsz. 3663,
8. Csongrád, Justh Gyula u. 2/b. Hrsz: 1,
9. Kistelek, Árpád u. 3. Hrsz. 1475/1,
10. Szentes, Ady E. u. 13. Hrsz. 901
Részletes fejlesztési koncepció a javasolt energetikai korszerűsítésekről az elérhető
energiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslésével.
A részletes fejlesztési koncepció alapján kiválasztott 10 épület tervezett állapotára vonatkozó
épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások elkészítése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71314000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 15748032 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/10/18 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/10 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/09/04 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20569 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
EREDETI:
2.1.3. A részletes fejlesztési koncepció alapján kiválasztott 10 épület tervezett állapotára vonatkozó
épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások elkészítése.
MÓDOSÍTÁS:
1. A Szerződés 2.1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a 2.1. pont az alábbi 2.1.4. ponttal
egészül ki.
„2.1.3. A tényleges és végleges fejlesztési koncepció alapján a fejlesztési terv összeállítása.
2.1.4. A tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások elvégzése és a tervezett állapot
energetikai minőségtanúsítványának összeállítása.”
EREDETI:
7.3. A Vállalkozó a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 2 db számla benyújtására jogosult
az alábbiak szerint:
1. számla: a megnevezett épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése
és a részletes fejlesztési koncepció átadását követően a vállalkozói díj 90%-nak megfelelő
összegben;

2. számla: a részletes fejlesztési koncepció alapján 10 épület tervezett állapotára vonatkozó
épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások átadását követően a vállalkozói díj 10%-nak
megfelelő összegben;
MÓDOSÍTÁS:
2. A Szerződés 7.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.3. A Vállalkozó a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 2 db számla benyújtására jogosult
az alábbiak szerint:
1. számla: a megnevezett épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése
és a részletes fejlesztési koncepció átadását követően bruttó 11 000 000 HUF összegben;
2. számla: a részletes fejlesztési koncepció alapján 10 épület tervezett állapotára vonatkozó
energetikai számítások elvégzése és a tervezett állapot energetikai minőségtanúsítványának
átadását követően bruttó 9 000 001 HUF összegben;
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek a szerződés megkötését követően realizálták, hogy a szerződés fizetési feltételekre vonatkozó
rendelkezéseiben adminisztratív hibára tekintettel elírás történt. Szükséges továbbá a szerződésben
rögzített feladatok részletezése a pontos műszaki tartalom rögzítése érdekében.
Tárgyi módosítás összeegyeztethető a Kbt. 132. §-ával tekintettel arra, hogy a módosítás az eredeti
ellenérték növekedését nem eredményezi, ezzel a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes
ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek
ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt
vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertességét lehetővé tették volna (alkalmassági feltételt nem érint). Továbbá a szerződésmódosítás
a szerződés tárgyát új elemre nem terjeszti ki.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/03 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/11 (év/hó/nap)

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2087/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Postai cím: Szent István utca 1.
Város/Község: Dunakeszi
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Homolya József
Telefon: +36 27341646
E-mail: homolyajozsef@t-online.hu
Fax: +36 27341646
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Struktor Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Ilosvai Selymes u. 11-13.
Város/Község: Budapets
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
"A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet
épületének energetikai fejlesztése" kivitelezési szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Dunakeszi Fő u. 75-81. szám
NUTS-kód HU102
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/07/31 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet épületének energetikai fejlesztése
Mennyisége:
- 1090 m2 10 cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelés készítése
- 115 m2 10 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelés készítése
- 1173 m2 lapostető hő és vízszigetelése
- 106 db homlokzati nyílászáró cseréje
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215100-8

További tárgyak:

45321000-3
45421100-5

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 102095627 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/07/31 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/10/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/06/26 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15625 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/24 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
4.7. A Megrendelő a támogatás erejéig az alábbiak szerint fizeti meg a vállalkozói díjat szállítói
finanszírozás keretében:
Módosított:
4.7. A Megrendelő a támogatás erejéig az alábbiak szerint fizeti meg a vállalkozói díjat
utófinanszírozás keretében:
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a "A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet
épületének energetikai fejlesztése" tárgyban, amely eljárás nyertese a Kivitelező lett. Ennek
megfelelően a felek 2015. július 31. napján megkötötték a kivitelezési szerződést. Majd a
szerződésben rögzítettek szerint megkezdődtek a kivitelezési munkák.
2015.09.25. napján módosult a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című
(KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) kiemelt felhívás, melynek célja a kiemelt jelentőségű középületek
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása, mely jelen szerződés pénzügyi fedezetét képezi.
A felhívás módosítása kizárólag a „D4. Előleg igénylés” című pontban és az „F5.2 Támogatási
szerződés” című pontban foglaltakat érintette. Ezen előre nem látható módosítás következtében,
valamint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 114/F. §.-ára tekintettel Megrendelő áttér a korábbi szállítói
finanszírozásról utó finanszírozásos elszámolási módra, mely következtében a szerződés szállítói
finanszírozásra vonatkozó részei valamint az ehhez kapcsolódó szabályok utófinanszírozásra
változnak.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/20 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás
tájékoztatója a szerződés módosításáról (2010/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás
Postai cím: Árpád utca 32.
Város/Község: Nagyecsed
Postai irányítószám: 4355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Lajos
Telefon: +36 44545001
E-mail: polgarmester@nagyecsed.hu
Fax: +36 44545001
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” zRt. -KEVIÉP Kft. Közös Ajánlattevők
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: epitok@keviz.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): szennyvízelvezetés-tisztítás
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
2. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”
megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani
tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös
szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a
szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Mérk, Vállaj, Tiborszállás
NUTS-kód HU323
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/10/25 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
2. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”
megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani
tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös
szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a
szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint
Szennyvízelvezetés Műszaki tartalom:
• Bekötés (gravitációs + nyomott): 1623db
• Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 15.300 fm
• Gravitációs gerinc vezeték: 27.500 fm
• Nyomóvezeték: 17.992 fm
• Átemelő (hálózati): 26 db
Szennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:
• 340 m3/d, 4.885 LE kapacitású szennyvíztisztító telep
Mindkét rész esetében a hálózatok vonatkozásában:
- Lőszermentesítés, vákuumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,
- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,
- A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.
mindkét rész esetében a telepek vonatkozásában:

- kivitelezéshez és üzemeltetéshez szükséges minden terv, tervdokumentáció teljeskörű elkészítése
- építési engedélyezési tervek elkészítése
- építési engedély beszerzése
- a Megrendelői Követelmények az elsődleges irányadó követelmények
- amennyiben ajánlattevő az Ajánlati Dokumentáció 5. Kötetében foglaltaktól (rendelkezésre álló
tervektől) eltérő technológiát, műszaki megoldást kíván megajánlani vállalkozói javaslatában - a
Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet.
Ebben az esetben Vállalkozó feladatát képezi (saját költségén) a
- vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése
- vízjogi létesítési engedély beszerzése
- 6 hónap próbaüzem lefolytatása,
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutakon teljes sávszélességben történő
aszfaltozása a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére
számolható el.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232400-6

További tárgyak:

45111290-7
45232410-9
45232411-6
45233223-8
45252100-9
45252130-8
39350000-0
45000000-7
71322000-1
45232420-2

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1901510604 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/09/30 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF)

70

Vállalt jótállás (minimum 24 hónap, maximum 36 10
hónap)

Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek
5
foglalkoztatása a szerződés keretén belül napi 8
órás munkarendben (minimum 10 nap, maximum
100 nap)
A szennyvíztelep fajlagos villamos energia
40
felhasználása (kWh/m3 tisztított szennyvíz)
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 127 - 217037
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11249 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 223 - 387709
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/16 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20777 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/18 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:
1.901.510.604.- forint, azaz Egymilliárd-kilencszázegymillió-ötszáztízezer-hatszáznégy
forint, amelyből tartalékkeretnek minősül 29.982.773.-forint, azaz Huszonkilencmilliókilencszáznyolcvankettőezer-hétszázhetvenhárom forint, amely az Általános feltételek 13.5
Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói
követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel
használható fel.
Módosított:
I.1.
A szerződő felek a szerződés 3.1. pontját törlik, helyébe az alábbi 3.1. pont lép
3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:
1.901.510.604.- forint, azaz Egymilliárd-kilencszázegymillió-ötszáztízezer-hatszáznégy forint,
amelyből tartalékkeretnek minősül 2.492.117.-forint, azaz kétmillió-négyszázkilencvenkétezerszáztizenhét forint.
Az 1. sz. Szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező 4. számú változtatási
javaslatban foglalt módosított műszaki tartalom (pótmunkák) finanszírozása a 2013.10.25.
napján létrejött szerződéses megállapodás 3.1 pontjában rögzített tartalékkeret terhére történik a
következők szerint: A 4. számú változtatási javaslatban foglalt módosított műszaki tartalom összege:
27.490.656.- Ft azaz huszonhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszázötvenhat forint, mely összeggel
csökken a még felhasználható tartalékkeret összege.
A fennmaradt 2.492.117.-forint összegű tartalékkeret figyelemmel az Általános feltételek 13.5
Alcikkelyére, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói
követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra felhasználásra kerül
2.492.117.- -Ft, azaz kétmillió-négyszázkilencvenkétezer-száztizenhét forint összeg mértékben jelen
Szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező vállalkozói követelésekben (11., 14., 15.,
16., 18., 22., 23.) és változtatási javaslatban (5.) foglalt módosított műszaki tartalom (pótmunkák)
finanszírozására.
A Mérnök által jóváhagyott vállalkozói követelések (11., 14., 15., 16., 18., 22., 23.) és a változtatási
javaslat (5.) összértéke meghaladja a rendelkezésre álló tartalékkeret értékét 1.740.972.- Ft
mértékben, ezért a Vállalkozó a Mérnök által jóváhagyott vállalkozói követelések (11., 14., 15., 16.,

18., 22., 23.) és a változtatási javaslat (5.) összértékéből 1.740.972.- Ft. költség érvényesítésétől
visszavonhatatlanul lemond.
I.2. Felek a Szerződéses megállapodás műszaki tartalmát oly módon módosítják, hogy a jelen
Szerződéses megállapodás módosítás mellékletét képező, a Mérnök által jóváhagyott
- vállalkozói követelésekben (11., 14., 15., 16., 18., 22., 23.),
- változtatási javaslatban (5.)
foglaltak szerinti módosított műszaki tartalom szerint fog megtörténni a Szerződéses megállapodás
teljesítése.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződéses Megállapodás módosítás részletes indokolása:
II.1. Műszaki szempontú indoklás
5. számú változtatási javaslat
Az eredeti műszaki tartalom szerint megvalósítandó tolózáraknák szerkezeti kialakítását, területi
igényét tekintve helyhiány miatt nem valósítható meg, csak más, a projektben nem szereplő
területek bevonását követően, vagy egyéb fizikai akadályoztatás miatt nem kivitelezhető.
Mindezen körülmények tekintetében, ill. az 1,0méteres átemelők egységes kialakítását is szem
előtt tartva javasolja Vállalkozó tárgyi Változtatási javaslatban nevesített átemelők szerelvény
aknáinak szerkezeti kialakításának módosítását, valamint figyelembe véve, a javaslat alapján
megvalósítandó tolózáraknák szerkezeti kialakításának költségét, mely kevesebb, mint az eredeti
monolit tolózáraknák szerkezeti kialakításának költsége, ennek következtében Megrendelő oldalán
megtakarítás keletkezik.
A Változtatási Javaslatban bemutatottak alapján a tolózáraknák szerkezeti kialakításának
változtatásából adódó Megrendelő oldalán jelentkező megtakarítás: 728.387.-Ft+ÁFA.
A Mérnök határozatában mínusz 728.387.- Ft + ÁFA összeget fogadott el a változtatási javaslathoz,
mely összeggel a szerződéses ár csökken.
11. számú vállalkozói követelés
2014. június 17. napján Vállalkozó Mérk, Bem utca szakaszán megtervezett III/1-2-0 jelű
csatornaszakasz tervezett nyomvonalán végzett nyomvonal kijelölési és közműfeltárási munkák
során azt tapasztalta, hogy a feltárt TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. gázelosztó vezeték
elhelyezkedése eltér az ajánlati dokumentációban, illetve az az alapján készített, közműegyeztetett
kiviteli terveken megadottaktól.
A gáz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok betartása
miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési munkáinak
végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az előírt
védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett gravitációs
csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető meg a feltárt
közműállapot, közműzsúfoltság miatt.
Az egybeesés miatt a gravitációs szennyvízcsatornát a jelzett szakaszon csak az útburkolatban lehet
elvezetni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 1.781.297.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki
az alábbi bontásban:
Burkolatbontás: 366.600.-Ft+ÁFA
Aszfaltburkolat építés: 1.414.697.-Ft+ÁFA
A Mérnök határozatában 1.781.297.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után
a Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül. Az aszfalt burkolat építést Megrendelő új
közbeszerzési eljárásban szerzi be. Jelen szerződésmódosítás keretében a burkolatbontás:
366.600.-Ft+ÁFA összege kerül elszámolásra.
14. számú vállalkozó követelés
2014. augusztus 7. napján Vállalkozó Mérk, Hunyadi utca 62-64. sz. ingatlanok közötti (287-288
hrsz.) telekhatártól a Károlyi-főfolyás felé megtervezett II/1-1-0 jelű csatornaszakasz tervezett
nyomvonalán végzett nyomvonal kijelölési és közműfeltárási munkák során azt tapasztalta, hogy
a feltárt Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ivóvíz gerincvezeték elhelyezkedése eltér az ajánlati
dokumentációban, illetve az az alapján készített, közműegyeztetett kiviteli terveken megadottaktól.
Az ivóvíz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok
betartása miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési
munkáinak végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az
előírt védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett
gravitációs csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető
meg a feltárt közműállapot, közműzsúfoltság miatt.

Az ivóvízgerinc védőtávolságon belüli megközelítése miatt a gravitációs szennyvízcsatornát a jelzett
szakaszon csak az út páratlan házszámozású oldalában lehet elvezetni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 953.707.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki.
A Mérnök határozatában 953.707.-Ft+ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után a
Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül.
15. számú vállalkozói követelés
2014. augusztus 11. napján Vállalkozó Vállaj, V/2-0-0 jelű vezetékszakaszon a Jókai utca 21. sz.
ingatlannal párhuzamosan (121 hrsz.) és a Bányász utca 1. sz. - 9. sz. ingatlanok közötti (117-129
hrsz.) csatornaszakaszokon összesen mintegy 200 fm hosszban a tervezett nyomvonalon végzett
nyomvonal kijelölési és közműfeltárási munkák során azt tapasztalta, hogy a feltárt Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. ivóvíz gerincvezeték elhelyezkedése eltér az ajánlati dokumentációban,
illetve az az alapján készített, közműegyeztetett kiviteli terveken megadottaktól.
Az ivóvíz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok
betartása miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési
munkáinak végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az
előírt védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett
gravitációs csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető
meg a feltárt közműállapot, közműzsúfoltság miatt.
Az említett utcában a gravitációs szennyvízcsatornával az Önkormányzat tulajdonában lévő
útburkolatba kényszerül Vállalkozó, összesen mintegy 200 fm hosszban az ivóvízgerinc tényleges
elhelyezkedése miatt.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 1.526.422.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki
az alábbi bontásban:
Burkolatbontás: 390.000.-Ft+ÁFA
Aszfaltburkolat építés: 1.136.422.-Ft+ÁFA
A Mérnök határozatában 1.526.422.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után
a Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül. Az aszfalt burkolat építést Megrendelő új
közbeszerzési eljárásban szerzi be. Jelen szerződésmódosítás keretében a burkolatbontás:
390.000.-Ft+ÁFA összege kerül elszámolásra.
16. számú vállalkozói követelés
2014. augusztus 12. napján Vállalkozó Vállaj, I/1-0-0 Szabadság utcában 41-45. szám előtt (301-303
hrsz-ok között, a körforgalom környezetében) ~99 fm hosszban a tervezett nyomvonalán végzett
nyomvonal kijelölési és közműfeltárási munkák során azt tapasztalta, hogy a feltárt Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. ivóvíz gerincvezeték elhelyezkedése eltér az ajánlati dokumentációban,
illetve az az alapján készített, közműegyeztetett kiviteli terveken megadottaktól.
Az ivóvíz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok
betartása miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési
munkáinak végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az
előírt védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett
gravitációs csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető
meg a feltárt közműállapot, közműzsúfoltság miatt.
Az egybeesés miatt a gravitációs szennyvízcsatornát a jelzett szakaszon csak az útburkolatban lehet
elvezetni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 3.904.094.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki
az alábbi bontásban:
Burkolatbontás: 740.223.-Ft+ÁFA
Aszfaltburkolat építés: 3.163.871..-Ft+ÁFA
A Mérnök határozatában 3.816.380.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után
a Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül. Az aszfalt burkolat építést Megrendelő új
közbeszerzési eljárásban szerzi be. Jelen szerződésmódosítás keretében a burkolatbontás Mérnök
által elfogadott összege: 652.509.-Ft+ÁFA összege kerül elszámolásra.
18. számú vállalkozói követelés
2014. szeptember 16. napján Vállalkozó Vállaj, Jókai Mór utca 5-9. szám (202-204 hrsz.) között
Vállaj, VI/2-0-0 jelű csatornaszakasz tervezett nyomvonalán végzett nyomvonal kijelölési és
közműfeltárási munkák során azt tapasztalta, hogy a feltárt TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
gázelosztó vezeték elhelyezkedése eltér az ajánlati dokumentációban, illetve az az alapján készített,
közműegyeztetett kiviteli terveken megadottaktól.
A gáz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok betartása
miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési munkáinak
végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az előírt

védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett gravitációs
csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető meg a feltárt
közműállapot, közműzsúfoltság miatt.
Az egybeesés miatt a gravitációs szennyvízcsatornát a jelzett szakaszon csak az útburkolatban lehet
elvezetni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 381.606.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki az
alábbi bontásban:
Burkolatbontás: 97.500.-Ft+ÁFA
Aszfaltburkolat építés: 284.106.-Ft+ÁFA
A Mérnök határozatában 381.606.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után
a Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül. Az aszfalt burkolat építést Megrendelő új
közbeszerzési eljárásban szerzi be. Jelen szerződésmódosítás keretében a burkolatbontás: 97.500.Ft+ÁFA összege kerül elszámolásra.
22. számú vállalkozói követelés
2014. október 7. napján Vállalkozó Vállaj, Báthory utca (4915. sz. közút, Vállaj belterületi rész)
szakaszán megtervezett II/2-0-0 jelű gravitációs szennyvízcsatorna tervezett nyomvonalán végzett
nyomvonal kijelölési és közműfeltárási munkák során azt tapasztalta, hogy a feltárt Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. ivóvíz gerincvezeték elhelyezkedése eltér az ajánlati dokumentációban,
illetve az az alapján készített, közműegyeztetett kiviteli terveken megadottaktól.
Az ivóvíz gerincvezeték a feltárt állapotában a közmű üzemeltetők által előírt védőtávolságok
betartása miatt akadályozza a szennyvízcsatorna megtervezett nyomvonalon történő építési
munkáinak végzését. A feltárt közműállapotot Vállalkozó Tervező bevonásával megvizsgálta. Az
előírt védőtávolságok betarthatóságát figyelembe véve megállapításra került, hogy a tervezett
gravitációs csatorna a tervezett nyomvonalon, valamint az úttest melletti zöld sávban sem építhető
meg a feltárt közműállapot, közműzsúfoltság miatt.
Az egybeesés miatt a gravitációs szennyvízcsatornát a jelzett szakaszon csak az útburkolatban lehet
elvezetni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 13.546.966.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki
az alábbi bontásban:
Burkolatbontás: 2.570.490.-Ft+ÁFA
Aszfaltburkolat építés: 10.976.476.-Ft+ÁFA
A Mérnök határozatában 12.219.711.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után
a Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül. Az aszfalt burkolat építést Megrendelő új
közbeszerzési eljárásban szerzi be. Jelen szerződésmódosítás keretében a burkolatbontás Mérnök
által elfogadott összege: 2.138.565.-Ft+ÁFA összege kerül elszámolásra.
23. számú vállalkozó követelés
Vállalkozó 2014. október 22. napján jelentette be 23. sz. Vállalkozói követelését (10. sz. melléklet),
melyben jelezte, hogy 2014. október 1. napján Mérk településen a 12.sz. átemelő tervezett
területén közműfeltárási munkát végzett. A közműfeltárási munkák során megállapította, hogy
tárgyi szakaszon feltárt ivóvízvezeték elhelyezkedése, valamint a zárt csapadékvíz elvezető
csatorna nyomvonala eltér az ajánlati dokumentációban és a közműegyeztetett tender/kiviteli
terveken megadottaktól. Az átemelő a tervezett területen a védőtávolság megtartása mellett csak az
ivóvízvezeték kiváltásával építhető meg. Vállalkozó a fent meghatározott, műszaki szükségességből
elengedhetetlen kiváltási munkák elvégzésével tud a szerződésben foglalt kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tenni.
A kiegészítő műszaki tartalomra Vállalkozó 362.595.-Ft+ÁFA összegű többlet költséget mutatott ki
A Mérnök határozatában nettó 362.595.-Ft + ÁFA, összeget fogadott el a vállalkozó követelés után a
Vállalkozót megillető többlet követelés összegéül.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/31 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Vállalkozó:
„KE-VÍZ 21” zRt. -KEVIÉP Kft. Közös Ajánlattevők
Vezető tag neve: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Tag neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetértek.

V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2035/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Piac utca 54.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott
Telefon: +36 52504132
E-mail: sebo.laszlo@hbmkh.hu
Fax: +36 52504105
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: "METRÓ” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Postai cím: Kerepesi út 29/c.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12108830
E-mail: metrober@metrober.hu
Fax: +36 12108882
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Energetikai tanúsítvány készítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye, illetve az ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU, HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérőnek energiamegtakarítást eredményező beruházási projektjeinek előkészítéséhez
kapcsolódó energiahatékonysági fejlesztési tanulmány készítése a „Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése” tárgyú projekt
[KEOP-7.14.0/15-2015-0004] keretében.
Az elvégzendő feladatok:
Az ajánlatkérő által használt épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás
elkészítése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendeletben, valamint az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)
Korm. rendeletben meghatározott követelmények szerint.
Részletes fejlesztési koncepció a javasolt energetikai korszerűsítésekről az elérhető
energiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslésével.
A projektben érintett épületek száma: 30 db.
A részletes fejlesztési koncepció alapján kiválasztott maximum 10 épület tervezett állapotára
vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások elkészítése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71314000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 23600000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x

Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/10 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
1. A részletes fejlesztési koncepció
elkészítésének díja (nettó, HUF)

45

2. Épületenergetikai tanúsítvány és energetikai
számítások elkészítésének díja (nettó, HUF/
épület)

45

3. A késedelmi kötbér mértéke (min. 25.000. Ft/ 10
naptári nap, max. 100.000. Ft/naptári nap)
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24854 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2.2. pont
Eredeti:
A részletes fejlesztési koncepció elkészítésének határideje (részhatáridő): 2015. november 15., a
szerződés teljesítésének véghatárideje: 2015. november 30.
Módosított:
A részletes fejlesztési koncepció elkészítésének határideje (részhatáridő): 2015. november 25., a
szerződés teljesítésének véghatárideje: 2015. november 30.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A vállalkozó és a megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés 2.2 pontja szerint a
szerződésben vállalt fejlesztési koncepció előkészítésének részhatárideje 2015. november 15. napja
volt. A szerződés megkötésétől a részletes fejlesztési koncepció elkészítésére rendelkezésre álló
időtartamra tekintettel indokolt a részhatáridő arányos módosítása 2015. november 25. napjára.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2038/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Piac utca 54.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott
Telefon: +36 52504132
E-mail: sebo.laszlo@hbmkh.hu
Fax: +36 52504105
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: P-Tervezőiroda Kft.
Postai cím: Polgári u. 106.
Város/Község: Hajdúböszörmény
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 52804969
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Fax: +36 52804969
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kiviteli tervek készítése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
A nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye, illetve az ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU321, HU
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérőnek a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági
fejlesztésének előkészítése” tárgyú projektjéhez [KEOP-7.14.0/15-2015-0004] kapcsolódó kiviteli
tervek elkészítése.
Ajánlatkérő a fenti projekt keretében elkészítteti 30 db épületre vonatkozóan a részletes energetikai
fejlesztési koncepciót, melyből a szerződéskötést követően maximum 10 épület kerül kiválasztásra,
melynek a kiviteli tervét el kell készíteni.
A kiviteli terveket az ajánlatkérő által kiválasztott épületek tekintetében kell elkészíteni. A
kiviteli tervdokumentációt épületenként 3 példányban elektronikusan (CD-n vagy DVD-n) és 6
példányban papíralapon is át kell adnia a nyertes ajánlattevőnek az ajánlat-kérő részére. A kiviteli
tervdokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell árazott és árazatlan költségvetést is,
beleértve az ún. szaktervekhez kapcsolódó költségvetéseket is.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71220000-6

További tárgyak:
71245000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 24900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával

Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/10 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24855 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2.2. pont
Eredeti:
A szerződés teljesítésének határideje: a megrendelőnek jelen szerződés 1. sz. mellékletében
megjelölt épületek kiválasztásáról szóló értesítésének kézhez vételétől számított 20 naptári nap, de
legkésőbb 2015. november 30.
Módosított:
A szerződés teljesítésének határideje: a megrendelőnek jelen szerződés 1. sz. mellékletében
megjelölt épületek kiválasztásáról szóló értesítésének kézhez vételétől számított 15 naptári nap, de
legkésőbb 2015. december 10.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosítás indoka:
A módosítással érintett tervezési szerződés tárgyát képező kiviteli tervek elkészítésének feltétele
volt, hogy a megrendelő a tervező részére értesítést küldjön maximum 10 épület kiválasztásáról,
amelyekre a kiviteli terveket el kell készítenie. A megrendelő a tervezőt 2015. november 25. napján
értesítette a kiviteli tervek elkészítésével érintett épületekkel kapcsolatosan.
Tekintettel arra, hogy a megrendelő a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges adatokat a szerződés
aláírását követően, a szerződés teljesítési szakaszában szolgáltatta, így a tervező késedelmesen
tudta elkezdeni a szerződésben foglalt kötelezettségeinek a teljesítését, ezért a teljesítési határidő
arányos módosítása vált szükségessé.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Hatvan Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés módosításáról (2006/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város/Község: Hatvan
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Selmeczi Attila
Telefon: +36 37542300
E-mail: hatvan.hirdetmeny@gmail.com
Fax: +36 37345455
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Postai cím: Attila u. 34.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák
elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. (hrsz.: 2994/3, 2995)
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgy:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák
elvégzése
Mennyiség:
I. Bontási és előkészítő munkák:
- Burkolatok bontása alapokkal, szegélyekkel együtt átlag. 40 cm mélységben az újrahasznosítható
burkolókő kiválogatásával, deponálásával beépítéséig: 183 m2
- Zöldfelületről növények írtása, talaj felszedése 40 cm mélységben: 37 m2
- Burkolat bontása alapokkal, szegélyekkel együtt átlag. 10 cm mélységben: 131 m2
- Kiviteli részlettervek készítése Főépítésszel egyeztetve: 1 db
- Tömörített földfeltöltés készítése térburkolat alá: 60 m3
- Az árkádsor alatti műanyag lefolyó cső lefestése a vakolat színére: 8 fm
II. Burkolat építésével kapcsolatos munkák
- Vörösbarna térkő burkolat készítése - 12x24/6cm hagyományos rakásmódban rakva gyalogos
forglomra, tükörkészítéssel, tömörített zúzottkő alépítményre, homokágyra 6%-os vágási
veszteséggel számolva: 142 m2
- Vörösbarna térkő burkolat készítése - 12x24/6cm halszálka mintában rakva, fugázva gyalogos
forglomra, tükörkészítéssel, tömörített zúzottkő alépítményre, homokágyra 6%-os vágási
veszteséggel számolva: 25,2 m2
- Térkő burkolat készítése - 8cm Semmelrock egyedi gyártású ún. " Hatvani vörös" kombi rakatkép
gépkocsi forglomra, aszfalt burkolatra, 6%-os vágási veszteséggel számolva a felbontott és a
megrendelő által biztosított térkövek felhasználásával: 167 m2
- Szegély építése bazaltból rámpák és növényágy mellé, 10cm megemelt szegéllyel 10x50x30 cm,
C8-32/FN betonbordába rakva 6%-os vágási veszteséggel számolva: 48,7 fm

- Szegély építése térkőből lépcsőfokokhoz C8-32/FN betonbordába rakva 6%-os vágási
veszteséggel számolva: 26,6 fm
- Térburkolat szegélyezése gépkocsi forgalommal érintett térburkolatnál „K” szegéllyel vagy a
térburkolatból kialakított 8%-os lejtővel: 13,4 fm
- Aknafedlapok megemelése: 2 db
- 4db beton oszlop műkő lábazatának levétele és visszarögzítése az új burkolat szintjéhez igazítva,
helyszíni műkő lefedéssel kiegészítve: 4 db
- Fémlemez folyóka 10 cm széles burkolatba süllyesztve, lefolyóba kötéssel: 13,26 fm
- Kültéri LED szalag rámpák külső szegélye mellett elektromos bekötéssel a bejárat melletti irodához
védőcsőben szerelve: 20 fm
III. Parki berendezések
- Fogódzó 700 és 950 mm magasságban 50 mm átmérőjű köracél vagy tömör korlát, oszlopok 1menként: 14 fm
- Fogódzó 750x300x200 mm-es C8-32/FN pontalapok kialakítása fogódzó oszlopok földalatti
rögzítéséhez: 14 db
IV. Növénytelepítés
- Futórózsák ültetése - rózsalugashoz, futtató oszloponként 2 db, min. 80/100 kont. méretben
Gödörásásal, száraz, földnedves talajban, 0,4x0,4x0,4 m-es ültetőgödrökbe, 100% talajcserével, 8
cm vtg mulcs terítéssel: 44 db
- Virágos, alacsony talajtakaró cserjék ültetése 42 m2 területen - 5 db/m2, 20/30 - 30/40 kont.
méretben, kötésben Gödörásásal, száraz, földnedves talajban, 0,4x0,4x0,4 m-es ültetőgödrökbe,
100% talajcserével, 8 cm vtg mulcs terítéssel: 210 db
- Hagymás növények ültetése talajtakaró cserjék közé a lépcső 2 oldalán levő területekre 26 m2
területen - 25 db/m2, duggatással: 650 db
- Öntözőrendszer telepítéséhez védőcsövek elhelyezése későbbi vezetéshez: 25 m
- Termőréteg készítése növényzet telepítéséhez: 42,3 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233200-1
71220000-6

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 7861598 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2016/03/10 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22230 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 583 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/15 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződés 5.1. pont
Eredeti szerződéses feltétel:
"Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait az alábbiak határidők szerint köteles
teljesíteni:
- a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészhez tartozó
munkatételek: a szerződéskötést követő 30 nap alatt
- a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészen kívüli
munkatételek: 2016. március 10."
Módosított szerződéses feltétel:
"Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait az alábbiak határidők szerint köteles
teljesíteni:
- a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészhez tartozó
munkatételek: 2016. február 20.
- a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti előlépcső megépítése tárgyú munkarészen kívüli
munkatételek: 2016. március 10."
IV.1.3) A módosítás indoka:
A megkötött szerződés 5.1. pontjában szerepel, hogy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti
előlépcső megépítése tárgyú munkarészhez tartozó munkatételeket a Vállalkozó a szerződéskötést
követő 30 nap alatt, tehát 2016. január 27-ig köteles elvégezni.
A Vállalkozó 2016. január 22-én kérelmet nyújtott be ezen részhatáridő módosítása tárgyában, majd
a 2016. január 27-én megküldött újabb levelében tájékoztatást adott a módosítás részletes indokáról.
A Felek megállapították, hogy a nevezett részhatáridő a Vállalkozó részére fel nem róható okból
bekövetkező alábbi akadályozó tényezők miatt nem tartható:
- időjárási tényezők miatt 7 nap alkalmatlan volt a munkavégzésre;
- a Megrendelő 2016. január 13-án választotta ki a beépítendő térkő típusát, amelyet a szállító a téli
időszakra tekintettel csak 2016. január 25-én tudott leszállítani, ezáltal 12 nappal későbbre tolódik a
teljesítés, továbbá a tényleges szinteltérés miatt a lépcső kiosztása és burkolásának módja még nem
lett véglegesítve;
- a kivitelezéssel érintett helyszín közelében található jégpályának a tervezetthez később történő
bezárása a kivitelezési időtartam meghosszabbodásával jár együtt a szükséges ideiglenes
forgalomterelés és forgalomkorlátozás miatt;
- a Megrendelő a folyóka esetében az eredeti költségvetésben szereplő mennyiségen túl
többletmennyiséget rendelt meg a Vállalkozótól a tartalékkeret terhére, amely 5 munkanappal
hosszabb kivitelezést tesz szükségessé.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/01/27 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)

Heim Pál Gyermekkórház tájékoztatója a szerződés módosításáról (2081/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Heim Pál Gyermekkórház
Postai cím: Üllői út 86.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szervó Katalin
Telefon: +36 12100711
E-mail: second.katalin@gmail.com
Fax: +36 12100711
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Euromedic Technology Kft.
Postai cím: Dorottya u. 1. II. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): egészségügy
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés röntgen berendezések szállítására, üzembe helyezésére, javítására a jótállási
időn belül, a felhasználók betanítására az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP - 5.6.0/E számú projekt keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye (1089 Budapest, Üllői út 86.)
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Adásvételi szerződés röntgen berendezések szállítására, üzembe helyezésére, javítására a jótállási
időn belül, a felhasználók betanítására az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó
beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP - 5.6.0/E számú projekt keretében.
Vállalkozási szerződés keretében radiológiai berendezések beszerzése a KEOP-5.6.0/E/15
azonosítószámú konstrukció keretében az alábbiak szerint:
1. rész Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés motoros mozgatással, távfelvételi állvánnyal,
teljes körű installációval
2. rész Digitális mobil rtg berendezés csecsemők vizsgálatára is alkalmas kiépítésben, forgatható
oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozícionálás
érdekében, teljes körű installációval
3. rész Fogászati digitális panoráma röntgen készülék, cephalometriás kiegészítéssel, 3D CBCT-vel
kombinálhatóan, teljes körű installációval
A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszközök beszerelését és rendeltetésszerű
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve
a termékek használatának betanítását a felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá
magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az üzembehelyezési /
próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét,
terméktől függően az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek,
használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/ vagy elektronikus formában (CDROM).
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a meglévő berendezések szakszerű leszerelése és a
vonatkozó jogszabályok szerinti megsemmisítése.
A részletes műszaki paramétereket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 136000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/12/25 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/29 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 241 - 437079
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/12 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25896 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/14 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 006 - 006545
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/09 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 124 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/13 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés III. Szerződéses ellenérték körében:
Eredeti szöveg:
,,6. Az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”
elnevezésű, KEOP-5.6.0/E/15-2015-0092 számú projekt. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5), illetőleg (6)
bek. alapján Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, továbbá a Miniszterelnökség Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a jelen
szerződés alapjául szolgáló eljárással összefüggésben kibocsátott, nem támogató tartalmú
szabályossági tanúsítvány, illetve utólagos ellenőrzési jelentés olyan oknak, illetőleg körülménynek
minősül, amelyek miatt a közbeszerzési eljárást, illetőleg annak adott esetben érintett részét

eredménytelennek nyilváníthatja, illetőleg az eljárás eredményének megküldését követően
szerződéskötési kötelezettségre a Kbt. 131. § (9) bekezdése alkalmazandó.”
Módosított szöveg:
,,6. Az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”
elnevezésű, KEOP-5.6.0/E/15-2015-0092 számú projekt. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5), illetőleg
(6) bek. alapján Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan oknak, illetőleg körülménynek
minősül, amelyek miatt a közbeszerzési eljárást, illetőleg annak adott esetben érintett részét
eredménytelennek nyilváníthatja, illetőleg az eljárás eredményének megküldését követően
szerződéskötési kötelezettségre a Kbt. 131. § (9) bekezdése alkalmazandó.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
2.1. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet által
megállapított, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011 (I.28.) Korm.rendelet 44/C. alcímében, illetőleg a 122. § (19) bekezdésében foglaltakra
tekintettel jelen szerződésmódosítás 1.1. pontjában foglaltak módosítása vált szükségessé a
Szerződés I. Preambulum 3.9. pontja, illetőleg a Kbt. 141. § bekezdése alapján.
4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 44/C. A közbeszerzések ellenőrzésével összefüggő, az operatív
programok zárása során alkalmazandó eltérő szabályok alcím:
,,114/J. § (1) A 39/B-45. §-t ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 40/A. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a
közbeszerzési eljárást abban az esetben is megindíthatja, ha a központi koordinációs szerv a
közbeszerzési dokumentumokat nem ellenőrizte, vagy ha erről a 40. § (3) bekezdése szerinti
minőségellenőrzési tanúsítványt nem állított ki.
(3) A 42. § (2) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a
közbeszerzési eljárást - több szakaszból álló eljárás esetén az adott eljárási szakaszt - lezáró
döntését akkor is meghozhatja, ha a központi koordinációs szerv az eljárás lefolytatását nem
ellenőrizte, vagy ha erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt nem állított ki.
(4) A 43. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére
támogatás a központi koordinációs szerv támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának,
valamint támogató tartalmú szabályossági tanúsítványának megléte nélkül is folyósítható.
(5) A 44. § (1) bekezdésétől eltérően a szerződés módosításával kapcsolatban a támogatást
igénylő, illetve a kedvezményezett nem köteles a központi koordinációs szerv írásbeli véleményét a
módosítást megelőzően kérni.
(6) A 44. § (7) bekezdésétől eltérően a kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett
támogatási összeg a központi koordinációs szerv adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató
tartalmú véleménye vagy további észrevétele nélkül is folyósítható.
(7) A (2), (3) és (5) bekezdés szerinti esetben a központi koordinációs szerv az ellenőrzést a 45. §
megfelelő alkalmazásával is lefolytathatja. A központi koordinációs szerv egyet nem értése esetén
dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Ha a
központi koordinációs szerv az ellenőrzés eredményéről nem támogató tartalmú dokumentumot állít
ki, a támogatást vissza kell vonni.
114/K. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglalt szabályokat a 114/J. §-ban előírt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.”
4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 122. § (19) bekezdés: ,,E rendeletnek a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 428/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet] megállapított 44/C. alcímét a 428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépéséig
minőségellenőrzési tanúsítvány, szabályossági tanúsítvány, szerződésmódosításra vonatkozó
vélemény vagy további észrevétel, vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés központi koordinációs
szerv általi megküldésével még le nem zárt ellenőrzésekre kell alkalmazni.”
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Az eljárás típusa: Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján indított gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Nyertes Ajánlattevő a szerződésmódosítás tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
tájékoztatója a szerződés módosításáról (1972/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hódmezővásárhely TramTrain Konzorcium
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Engedélyezési tervek készítése vállalkozási szerződés keretében a "TramTrain integrált villamos
és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos
fejlesztés Hódmezővásárhelyen" elnevezésű, KÖZOP 5.5.0-09-11-2014-0001 azonosítószámú
projekthez
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely és Szeged közigazgatási területe
NUTS-kód HU333
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/03/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Engedélyezési tervek készítése vállalkozási szerződés keretében a "TramTrain integrált villamos
és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos
fejlesztés Hódmezővásárhelyen" elnevezésű, KÖZOP 5.5.0-09-11-2014-0001 azonosítószámú
projekthez
Nyertes Ajánlattevő feladata:
- A KÖZOP-5.4.0-09-2010-0003 kódszámú projekt keretében elkészült Megvalósíthatósági
Tanulmány és költség-haszon elemzés aktualizálása és Megrendelővel való jóváhagyatása;
- Engedélyezési tervek elkészítése valamennyi szakágra vonatkozóan (építési);
- Engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása (az előbbiek figyelembevételével) és benyújtása;
- Az építési engedélyek megszerzésére irányuló eljárásban az engedélyező hatóság Ket. 37. §
szerinti észrevételeinek átvezetése
- Környezeti hatásvizsgálat készítése a tanulmányterv szerinti fejlesztésre;
- Kezelőkkel és üzemeltetőkkel történő egyeztetések, valamint a megvalósításhoz szükséges egyéb
hozzájárulások, nyilatkozatok, dokumentumok megszerzése.
A fejlesztéssel érintett területek:
- Hódmezővásárhely közterületei (önkormányzati tulajdonú közút, három helyen szabályozási tervi
módosítást igénylő, közpark besorolású területsáv)
- Hódmezővásárhelyen állami tulajdonú közút (Magyar Közút Np. Zrt. kezelésében)
- Állami tulajdonú MÁV-területek a vasútvonal mentén, ill. az állomásépületek közelében
- Szeged közterülete (önkormányzati tulajdonú közút) Rókus állomás (villamos végállomás)
térségében

A fejlesztéshez szükség van a tervezett szolgáltató Szegedi Közlekedési Kft. telephelyének
bővítésére a járműállományra tekintettel. A bővítés két változatban is megvalósítható, idegen
területek igénybe vételével. Mindkét terület hosszabb ideje eladó, barna mezős.
A fejlesztés célcsoportja az érintett települések lakossága, 222 ezer fő.
Az ellátandó tervezési feladatok az alábbi tevékenységekre irányulnak:
Nyertes ajánlattevő feladata a Hódmezővásárhely - Szeged közötti tramtrain rendszer
bevezetéséhez és a hódmezővásárhelyi villamosvasúti fejlesztéshez szükséges engedélyezési
tervek elkészítése. „TramTrain” rendszerű integrált vasúti szolgáltatás, mely mindkét várost feltárja
villamosként, közöttük a vasútvonalon közlekedik gyorsvasútként. Hódmezővásárhelyen és
Szegeden 600 V (750 V) egyenáramú, közöttük dízelüzemű (a vasútvonal esetleges villamosítása
esetén 25 kV 50 Hz kétáramnemű).
a) A 135. sz. vasútvonal fejlesztése Hódmezővásárhely-Népkert - Szeged, Rókus között:
engedélyezési, közmű tervek elkészítése (hozzávetőlegesen 22 km-es szakaszon).
b) Szeged-Rókus állomáson a nagyvasút és a szegedi 1-es villamos összeköttetése az iparvágány
felhasználásával: engedélyezési, közmű tervek elkészítése, esetleges területek megszerzéséhez
szükséges tervek elkészítése, szükség esetén bontási terv.
c) Új villamosvasúti pálya létesítése Hódmezővásárhely Népkert - Nagyállomás között:
engedélyezési, közmű tervek elkészítése, esetleges területek megszerzéséhez szükséges tervek
elkészítése, szükség esetén bontási terv. A tervezett villamos vasúti pálya kialakítása a meglévő út
és csomópontok átépítésével történik Vasútállomás - Bajcsy-Zsilinszky u. - Andrássy u. - Szőnyi u. Ady Endre u. - Népkert (csatlakozás a vasútállomáshoz) vonalon.
d) P+R, illetve B+R kialakítására vonatkozó tervek elkészítése, esetleges területszerzéshez
szükséges tervek elkészítése, szükség esetén bontási terv elkészítése.
Környezeti hatástanulmány a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet „A környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” szerinti tartalommal történő elkészítése
és engedélyezésre benyújtása is a nyertes ajánlattevő feladata. A dokumentációnak alkalmasnak
kell lennie a továbbtervezésre, a környezetvédelmi hatóság szakmailag megfelelő véleményének,
határozatának kiadására.
A projekt várható eredményei:
- Környezeti hatásvizsgálat
- Tervdokumentáció
- Aktualizált, benyújtható részletes megvalósíthatósági tanulmány
A fejlesztés várható eredményei:
Kimeneti indikátor megnevezése: Ú jonnan épített villamosvonal
Mértékegység: km
Kiindulási érték: Célérték: 3,3
Kimeneti indikátor megnevezése: Ú j vasút - villamos vágánykapcsolat
Mértékegység: db
Kiindulási érték: Célérték: 2
Kimeneti indikátor megnevezése: Akadálymentesített megállóhelyek száma
Mértékegység: db
Kiindulási érték: 13 (1-es vv.)
Célérték: 21
Kimeneti indikátor megnevezése: Ú j B+R kerékpártárolók
Mértékegység: db
Kiindulási érték: Célérték: 640
Kimeneti indikátor megnevezése: Ú j P+R parkolók
Mértékegység: db
Kiindulási érték: Célérték: 90
Eredmény-indikátor megnevezése: Megtakarított utazási idő
Mértékegység: ezer utasóra/év
Kiindulási érték: Célérték: 212,1
Eredmény-indikátor megnevezése: Kiszolgált utasok száma (felszállók)
Mértékegység:ezer utas/nap
Kiindulási érték: 0

Célérték: 7,076
Eredmény-indikátor megnevezése: Üvegházhatású gáz (CO2, N2O, CH4) kibocsátásának változása
Mértékegység: kt CO2e/év
Kiindulási érték: Célérték: -4,393
Eredmény-indikátor megnevezése: Közlekedésből származó szálló por (PM10) kibocsátásának
változása
Mértékegység: t/év,
Kiindulási érték: -,
Célérték: -2,446
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71241000-9

További tárgyak:

71245000-7
71313400-9
71240000-2
71318000-0
71320000-7

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 552300000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 183 - 323478
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19640 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/24 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4646 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/01 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés III.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szerződés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 támogatási konstrukció keretén belül kerül
finanszírozásra. A számlák kifizetése szállítói finanszírozás szerint történik a Támogatási szerződés
és a központi koordinációs szerv eljárásrendje szerint, azzal, hogy a 2015. október 31-ét követően
benyújtott számlák utófinanszírozás alapján kerülnek kifizetésre.
Eredeti szerződéses feltétel:
A szerződés a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 támogatási konstrukció keretén belül kerül
finanszírozásra. A számlák kifizetése szállítói finanszírozás szerint történik a Támogatási szerződés
és a központi koordinációs szerv eljárásrendje szerint.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 114/F. §-ában foglaltakat figyelembe véve Felek a szerződés III.4.
pontjának módosítását kezdeményezték.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/28 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Ajánlattevő neve: Hódmezővásárhely TramTrain Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Vezető tag adatai (név, székhely):
UTIBER Közút Beruházó Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Tagok adatai (név, székhely):
FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
TRENECON Tanácsadó ás Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.)
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2023/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Postai cím: Bartók Béla út 24-26
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pazár Róbert
Telefon: 392-6042
E-mail: pazar.robert@knbsz.gov.hu
Fax: 392-6041
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knbsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: VMD Kórházi Technológia Zrt.
Postai cím: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 63.
Város/Község: Dunaújváros
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +3612250313
E-mail: vmd@vmd.hu
Fax: +3612250314
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
"A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (1021 Budapest, Budakeszi út 99-101.) épületeinek
energetikai felújítsa"
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1021 Budapest, Budakeszi út 99-101.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. sz. telephely
épületeinek energetikai korszerűsítése
15. számú épület
Homlokzati fal 555,195 m2
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 4,1 m2
Lapostető 738,257 m2
C1. épület
Homlokzati fal 1521,25 m2
Lapostető 920 m2
Homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 6,5 m2
Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 265,65 m2
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 433,5 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 86456280 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával

Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/12/04 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/12/04 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23898 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Felek a fennálló "A katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (1021 Budapest, Budakeszi út
99-101.) épületeinek energetikai korszerűsítése" tárgyú szerződéssel összefüggésben a Felek
megállapodnak, hogy az annak teljesítésére nyitva álló 60 napos határidő változatlanul hagyása
mellett, annak határnapját 2015. december 4-ről, 2015. december 15-re módosítják.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Támogatási Szerződés hatálybalépésének elhúzódása.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/26 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő egyetért a szerződésmódosításban foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/09 (év/hó/nap)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
tájékoztatója a szerződés módosításáról (2090/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): III. emelet 329. sz iroda
Címzett: Illés Katalin
Telefon: +36 14597889
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hunyadi János út 7.
Címzett: Szatmári Katalin
Telefon: +36 306786971
E-mail: szatmari.kati@patria.hu
Fax: +36 306786971
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): energia-, üzemanyag-ellátás igazgatása
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Nyomdai és grafikai munkák elvégzése a MEKH részére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 15
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Nyomdai és grafikai munkák elvégzése a MEKH részére.”
• Kiadványok grafikai tervezése az arculati kézikönyvnek megfelelően, tördelési feladatok ellátása, a
korrektúra lebonyolítása, a nyomdai előkészítés biztosítása.
• Kiadványok nyomdai munkálatai.
• Kiállítási rendszerek tervezése, gyártása az arculati kézikönyvnek megfelelően.
• Arculathordozó elemek tervezése az arculati kézikönyvnek megfelelően.
• Sajtóanyagok grafikai tervezése.
• Egyéb grafikai munkák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79821000-5

További tárgyak:
79822500-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 21142000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/11/17 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/03/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/09/28 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25141 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2. Módosítás tárgya
2.1. Az alapszerződés 2.2. pontjában az alábbi rendelkezés szerepel:
2.2. Amennyiben a Megrendelő erre igényt tart, a Vállalkozó 21.142.000,- Ft + 27% ÁFA,
mindösszesen bruttó 26.850.340,-Ft, azaz Huszonhatmillió-nyolcszázötvenezer-háromszáznegyven
forint keretösszeg erejéig jogosult a fent meghatározott szolgáltatások elvégzésére, az alábbi éves
ütemezésben:
2015 december 31-ig felhasználható (nettó) 14.142.000,- Ft
2016 december 31-ig felhasználható (nettó) 5.000.000,- Ft
2017 március 1-ig felhasználható (nettó) 2.000.000,- Ft
összesen: (nettó) 21.142.000,- Ft
A Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évi kiadási előirányzata terhére
olyan kötelezettség vállalható, amelyből származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő
év június 30-ig megtörténik.
Amennyiben ettől eltérő ütemezési igény merül fel, úgy azt a Felek nem tekintik a szerződés
módosításának és annak költségvetési év kiadási előirányzata pénzügyi fedezetének biztosításáról a
szerződésben megnevezett; a Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselője gondoskodik.
2.2. Az alapszerződés 2.2. pontjában foglaltak a felek közös megegyezésével az alábbiak szerint
módosul:
2.2. Amennyiben a Megrendelő erre igényt tart, a Vállalkozó 21.142.000,- Ft + 27% ÁFA,
mindösszesen bruttó 26.850.340,-Ft, azaz Huszonhatmillió-nyolcszázötvenezer-háromszáznegyven
forint keretösszeg erejéig jogosult a fent meghatározott szolgáltatások elvégzésére, az alábbi éves
ütemezésben:
2015 december 31-ig felhasználható (nettó) 14.142.000,- Ft

2016 december 31-ig felhasználható (nettó) 5.000.000,- Ft
2017 március 1-ig felhasználható (nettó) 2.000.000,- Ft
összesen: (nettó) 21.142.000,- Ft
A Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évi kiadási előirányzata terhére
olyan kötelezettség vállalható, amelyből származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő
év június 30-ig megtörténik.
Amennyiben ettől eltérő ütemezési igény merül fel, úgy azt a Felek nem tekintik a szerződés
módosításának és annak költségvetési év kiadási előirányzata pénzügyi fedezetének biztosításáról a
szerződésben megnevezett; a Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselője gondoskodik.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az ajánlatkérő a tervezetthez képest más ütemezésben kívánja a szerződéssel érintett szolgáltatást
megrendeli, ezért szükséges a szerződésben lefektetett ütemezések módosítása annak mennyiségi
és árbeli változása nélkül.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/02/05 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Mezőkövesd Város Önkormányzata tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2047/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Postai cím: Mátyás király út 112.
Város/Község: Mezőkövesd
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás
Telefon: +3649511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +3649511535
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Artmed Kft.
Postai cím: Viza u. 7/c. B303
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a”Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/
B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében eszközszállításra 1. rész (diagnosztikai
készülékek)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A közbeszerzés tárgya:
„Vállalkozási szerződés a „Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/
B-12-2013-0001azonosító számú pályázat keretében eszközszállításra”
1. rész: Diagnosztikai készülékek
Eszköz megnevezése darabszám
1. Ultrahang Nőgyógyászati 1
2. Ultrahang Radiológiai munkaállomásra 1
3. EKG Holter 1
4. CTG készülék 1
5. CTG készülék hordozható 2
6. Videoendoszkópos torony - tartozékokkal 1
7. Szűrőaudiométer 1
8. Direkt digitalizáló berendezés 1
9. Centrifuga 1
10. Klinikai kémiai automata 1
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 85794100 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/09/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár

60

Többlet jótállás (egész hónapokban, min. 1
hónap, max. 48 hónap.)

5

Szakmai ajánlat
35
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 204 - 361011
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22450 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/27 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 187 - 338694
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/26 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18681 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/28 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
6.1. Egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele eredményes átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Közreműködő Szervezet
átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 36/A. §, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv.-ben, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.-ben foglaltak szerint.
A fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Hatodik könyvben, a 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő
hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén).

A számlák kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és
egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Az eszközbeszerzés az ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében 100 %ban támogatott, szállítói finanszírozású.
6.2. Előlegfizetés:
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján:
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28)
Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól a 4/2011. (I. 28) Kormányrendelet alábbi
szabályozása szerint:
57/A. § (1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint
b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint a 2011. évi CXCV. évi törvény (továbbiakban: Áht.) 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó
közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett.
A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak
kell tekinteni.
(5) A kedvezményezett köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési
igénylés keretében.
(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás
részletszabályait.
Módosítás:
6.1. Egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele eredményes átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő átutalással
egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 36/A. §, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-ben, a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.
28.) Korm. rend.-ben foglaltak szerint.
A fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Hatodik könyvben, a 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő
hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén).
A számlák kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és
egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Az eszközbeszerzés az ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében 100 %ban támogatott, utófinanszírozással.
A 6.2. pont törlésre kerül.
IV.1.3) A módosítás indoka:

A 2007-2013. Európai Uniós ciklus zárása során eltérő pénzügyi rendelkezések vonatkoznak
a folyamatban lévő támogatási szerződésekre, melyek szerint 2015. október 31. után nem
alkalmazhatók a kifizetésekre a szállítói finanszírozás szabályai (a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 114/F.
§)
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Mezőkövesd Város Önkormányzata tájékoztatója
a szerződés módosításáról (2049/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Postai cím: Mátyás király út 112.
Város/Község: Mezőkövesd
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pázmándi Tamás
Telefon: +3649511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +3649511535
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Artmed Kft.
Postai cím: Viza u. 7/c. B303
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/
B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében eszközszállításra 2. rész Terápiás és
technológiai készülékek szállítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a „Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/
B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében eszközszállításra
2. rész Terápiás és technológiai készülékek
Eszköz megnevezése darabszám
1. Kórtermi ágy 2
2. Infúziós szék 8
3. egyéb bútorok (műszaki specifikáció alapján) 1
4. váladékszívó 1
5. Műszer és tárolószekrény 2
6. szekrény 3
7. sonnenburg asztal 2
8. mayo asztal 2
9. műszerasztal 1
10. műszerasztal 1
11. Ultrahangos mosó 1
12. Szekrény 4
13. műtőlámpa 1
14. Operációs asztal kiegészítőkkel 1
15. gőzsterilizátor 1
16. Ultrahangterápiás készülék 1
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33192000-2

További tárgyak:
33196000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 9479200 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/09/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Nettó ajánlati ár

60

Többlet jótállás (egész hónapokban, min. 1
hónap, max. 48 hónap.)

5

Szakmai ajánlat
35
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 204 - 361011
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/23 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22450 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/27 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 187 - 338694
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/26 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18681 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/28 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
6.1. Egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele eredményes átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Közreműködő Szervezet
átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 36/A. §, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

CVIII. tv.-ben, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.-ben foglaltak szerint.
A fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Hatodik könyvben, a 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő
hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén).
A számlák kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és
egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Az eszközbeszerzés az ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében 100 %ban támogatott, szállítói finanszírozású.
6.2. Előlegfizetés:
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján:
Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28)
Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól a 4/2011. (I. 28) Kormányrendelet alábbi
szabályozása szerint:
57/A. § (1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint
b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.)
Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet
kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint a 2011. évi CXCV. évi törvény (továbbiakban: Áht.) 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó
közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett.
A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak
kell tekinteni.
(5) A kedvezményezett köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési
igénylés keretében.
(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás
részletszabályait.
Módosítás:
6.1. Egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele eredményes átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a Megrendelő átutalással
egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. tv. (továbbiakban: Art.) 36/A. §, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-ben, a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.
28.) Korm. rend.-ben foglaltak szerint.
A fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
Hatodik könyvben, a 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő
hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén).

A számlák kifizetésének további feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és
egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.
Az eszközbeszerzés az ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében 100 %ban támogatott, utófinanszírozással.
A 6.2. pont törlésre kerül.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A 2007-2013. Európai Uniós ciklus zárása során eltérő pénzügyi rendelkezések vonatkoznak
a folyamatban lévő támogatási szerződésekre, melyek szerint 2015. október 31. után nem
alkalmazhatók a kifizetésekre a szállítói finanszírozás szabályai (a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 114/F.
§)
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

NIF Zrt. tájékoztatója a szerződés módosításáról (634/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361 436-8572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Transinvest Bp. Kft - FŐBER Zrt konzorcium
Postai cím: Fehér út 10.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Az Észak Vasúti Duna-híd - Esztergom vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító
mérnöki és tervellenőri tevékenység ellátása”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Pest megye, Komárom-Esztergom megye
NUTS-kód HU102
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/12/21 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Észak Vasúti Duna-híd - Esztergom vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító
mérnöki éstervellenőri tevékenység ellátása”.
Az alább leírt műszaki tartalom megvalósítása esetén kell a lebonyolító mérnöki feladatokat ellátni:
Szentendrei út - Pilisvörösvár között 2. vágány építése, Terranova térségében forgalmi-kitérő
építése.
- Vágányépítés 54 r-ű: 50,5 vkm,
- Vágányrehabilitáció: 7,6 vkm,
- Kitérőcsere: 50 csop,
- Közúti alul, illetve felüljáró építés: 5 db,
- P+R parkoló építése: 14 állomáson, illetve megállóhelyen,
- Felvételi épület felújítása: 7 db,
- Elektronikus állomási biztosítóberendezés telepítése: 4 állomáson és 3 nyíltvonali elágazáson,
- Nyíltvonali biztosítóberendezés telepítése: 7 nyíltvonali szakasz,
- Térvilágítás telepítése: 16 állomáson, illetve megállóhelyen.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:

71310000-4
71312000-8

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 147.606.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
27 ,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2016/12/30 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2009 /S 252 - 363053
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2009/12/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 43 - 069931
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/03/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
III. A Megbízási szerződés módosuló rendelkezései
A Megbízási szerződés (1. sz. módosítással) módosított 2. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektelem megvalósítására vonatkozó előkészítési munkák
(Előkészítés) időtartama a jelen szerződés hatálybalépésétől 2010. év 10. hó 01. napig, a
Projektelemek megvalósításának, vagyis a kivitelezési/építési munkák (Megvalósítás) időtartama
- a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében - az Előkészítést követően 2015. év 07.
hó 30. napig tart, a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében a Vállalkozási Szerződés
alapján irányadó jótállási időszak (Jótállás) időtartama a Megvalósítást követően 2019. év 01. hó 30.
napig tart.”
A Megbízási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Mérnök a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a jelen Szerződés aláírásától, a szerződés tárgyát képező vonalszakaszok és
építési munkák (Projektelemek) megvalósítására vonatkozó, a Megbízó mint Megrendelő és
a Projektelemeket megvalósító vállalkozók („Vállalkozó”) közötti vállalkozási szerződésekben
(„Vállalkozási Szerződés”) rögzített jótállási kötelezettség lejártáig köteles ellátni.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektelem megvalósítására vonatkozó előkészítési munkák
(Előkészítés) időtartama a jelen szerződés hatálybalépésétől 2010. év 10. hó 01. napig, a

Projektelemek megvalósításának, vagyis a kivitelezési/építési munkák (Megvalósítás) időtartama
- a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében - az Előkészítést követően 2015. év 12.
hó 16. napig tart, a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében a Vállalkozási Szerződés
alapján irányadó jótállási időszak (Jótállás) időtartama a Megvalósítást követően 2019. év 04. hó 30.
napig tart.”
A Megbízási szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul
A Megbízási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. A Megbízási díj összege:
Nettó összesen 219.779.339,- Ft
ÁFA 59.340.422,- Ft
Összesen 279.119.761,- Ft
azaz kettőszázhetvenhétmillió-kilencszázhúszezer-négyszáztizenhat forint.
IV.1.3) A módosítás indoka:
I. Előzmények
1./ A Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2010. december hó 21. napján
megbízási szerződést kötöttek „Az Észak Vasúti Duna-híd - Esztergom vasúti vonalszakasz
fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki és tervellenőri tevékenység ellátása” tárgyában (a
továbbiakban: Megbízási szerződés, nyilvántartási szám: 4500006922). A Megbízási szerződés
a „Budapest - Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” tárgyú projekthez (a továbbiakban:
Projekt) kapcsolódóan került aláírásra.
Felek a Megbízási szerződést egy alkalommal módosították (1. sz. módosítás) 2015. 05. 26-án a
befejezési határidő és a Mérnök megbízási díja tekintetében.
A Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosításra a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-a alapján kerül sor.
II. A szerződésmódosítás indokai
II/1. A Befejezési határidő módosításának indoka
A Megbízási szerződés módosított 2. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektelem megvalósítására vonatkozó előkészítési munkák
(Előkészítés) időtartama a jelen szerződés hatálybalépésétől 2010. év 10. hó 01. napig, a
Projektelemek megvalósításának, vagyis a kivitelezési/építési munkák (Megvalósítás) időtartama
- a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében - az Előkészítést követően 2015. év 07.
hó 30. napig tart, a legkésőbbi befejezési határidejű Projektelem esetében a Vállalkozási Szerződés
alapján irányadó jótállási időszak (Jótállás) időtartama a Megvalósítást követően 2019. év 01. hó 30.
napig tart.”
A módosított Megbízási szerződés keretein belül felügyelt építési projektek közül az Északi Vasúti
Duna-híd - Pilisvörösvár(bez), és az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba(bez) biztosítóberendezési
munkái tárgyú projektek megvalósításának tényleges és tervezett időtartamai meghaladják a
hatályos 1. sz. módosítással módosított Megbízási szerződés időtartamát.
Az Északi Vasúti Duna-híd - Pilisvörösvár(bez) vonalszakasz felújítása tárgyú a tervezett (jelenleg
módosítás alatt álló) Befejezési Határidő: 2015. 10. 31., a jótállás időtartama 42 hónap.
A Pilisvörösvár(kiz) - Piliscsaba(bez) vonalszakasz felújítása tárgyú projektben 2013. december 18án hatályba lépett 2. számú szerződésmódosítás alapján a jelenleg irányadó Befejezési Határidő:
2014. 04. 28., a jótállás időtartama 42 hónap.
Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba(bez) biztosítóberendezési munkái tárgyú projektnél az
1. számú szerződésmódosítás alapján a tervezett Befejezési Határidő 2015.12.16., a jótállás
időtartama 36 hónap.
Az előzőekkel összhangban Mérnök a 2015. szeptember 28-án benyújtott, EV-PV/SCs/2015/271
iktatószámú kérelmével kezdeményezte a Megbízási szerződés 2. számú módosítását az alábbi
indokokra tekintettel.
II/2. A Megbízási díj módosításának indoka
Az „Észak Vasúti Duna-híd - Esztergom vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító
mérnöki és tervellenőri tevékenység ellátása” tárgyú Megbízási szerződés megvalósítása során
alkalmazott felosztás az egyes kivitelezői projektek között (az egyes alprojektek közötti arányok az
egyes alprojektek összköltsége figyelembe vételével került meghatározásra) a következő:
Kivitelezői szerződés Projektkód Kivitelezői szerződés Mérnök szerz.
Részösszeg (előkészítési tevékenység nélkül, a kivitelezési összeg arányában) [Ft]
Szerződéses Ár [Ft] Összes kivitelezési összegen belüli Részarány %
Északi Vasúti Duna-híd Pilisvörösvár(bez.) V002.07 25 487 122 000 47,63 63 281 933

Pilisvörösvár(kiz) Piliscsaba(bez.) V002.04 10 408 018 051 19,45 25 838 430
Piliscsaba(kiz.) Esztergom(bez.) V002.05 8 753 934 269 16,36 21 733 507
Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba(bez.)
biztosítóberendezési munkái V002.06 8 791 678 880 16,43 21 826 499
Északi Vasúti Duna-híd
kiegészítő építési munkái II. 67 871 870 0,13 165 031
Összesen 53 508 625 070 100,00 132 845 400
a.) Az Északi Vasúti Duna-híd - Pilisvörösvár(bez) vonalszakasz átépítése
a/1
A kivitelezési határidő 2015. július 30-ról 2015. október 31-ra történő módosítása Vállalkozó
kezdeményezésére folyamatban van az előre nem látható körülmények és vis maior esemény
bekövetkezte miatt.
Ennek megfelelően Mérnök Megbízási díja növelésére jogosult a Megbízási szerződés 3.3. pont c)
alpontjában meghatározott alábbi számítási mód figyelembe vételével:
A tervezett (azaz ebben az esetben 2015.07.30.) befejezési határidőt követően teljesített, kifizetésre
kerülő kivitelezési vállalkozási díjrészlet (11,79 %-a a szerződéses összegnek) 3.020.708.236,- Ft.
A kivitelezési vállalkozási díj teljes összege (eredeti Szerződéses ár). 25.487.122.000,- Ft. Ezen
összegek hányadosa: 3.020.708.236,-Ft/25.487.122.000,-Ft=0,1185.
A KSH által hivatalosan közzétett legutóbbi negyedéves árindex (3.6.26. Építményfajták termelőiárindexei egyes építményalcsoportokban) 2015. II. negyedévre évre az Utak építményalcsoport
esetében: 100,4 %
Mérnök megbízási díj növekmény:
Teljes szerződéses összeg (tárgyi megbízási szerződés): 147.606.000 Ft
Kivitelezési időszakra eső összeg (előkészítés nélkül): 0,9 x 147.606.000 Ft = 132.845.400 Ft
Aranyhegy Konzorcium kivitelezési munkálatai mérnöki munkák aránya: 47,63% = 63 281 933 Ft
A Szerződés 3.3. c) pontja szerint: 0,1185 x 1,004 x 63 281 933 = 7.528.905 Ft
a/2)
Az Északi Vasúti Duna-híd - Pilisvörösvár (bez.) vonalszakasz átépítése alprojekt esetében a
kivitelezési határidő módosítása 2014. május 30-ról 2015. július 30-ra jóváhagyása megtörtént, előre
nem látható körülmények és vis maior esemény bekövetkezte miatt. Ennek megfelelően Mérnök
Megbízási díja növelésére jogosult a Megbízási szerződés 3.3. pont c) alpontjában meghatározott
alábbi számítási mód figyelembe vételével:
A tervezett (eredeti) befejezési határidőt követően teljesített, kifizetésre kerülő kivitelezési
vállalkozási díjrészlet (50%-a, a szerződéses összegnek) 12.743.561.000,- Ft.
A kivitelezési vállalkozási díj teljes összege. 25.487.122.000,- Ft. Ezen összegek hányadosa 0,5
(12.743.561.000/25.487.122.000)
A KSH által hivatalosan közzétett éves fogyasztói árindex (2013. év): 101,7% Mérnök megbízási díj
növekedés:
Teljes szerződéses összeg (tárgyi megbízási szerződés): 147.606.000 Ft
Kivitelezési időszakra eső összeg (előkészítés nélkül): 0,9 x 147.606.000 Ft = 132.845.400 Ft
Aranyhegy Konzorcium kivitelezési munkálatai mérnöki munkák aránya: 48,52% = 64.450.581 Ft
A Szerződés 3.3. c) pontja szerint: 0,5 x 1,017 x 64.450.581 = 32.773.120 Ft, azonban akkor tévesen
került értelmezésre a Szerződés 3.3. pontjában rögzített szabály (miszerint a növekmény összege
nem haladhatja meg a Megbízási díj 50%-át) és az alprojektre eső megbízási díj tekintetében lett
figyelembe véve, így Mérnök jelen alprojektre eső megbízási díjának összege nettó 32.225.290,- Ft
volt.
A különbözet, azaz 32.773.120 Ft - 32.225.290 Ft = 547.830 Ft jelen szerződésmódosítás keretében
elszámolásra kerül.
Mérnök jelen alprojektre eső megbízási díjának összege nettó 7.528.905 + 547.830, azaz összesen
8.076.735 Ft-tal növelhető meg.
b.) Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba (bez.) biztosítóberendezési munkák (Siemens):
b/1)
Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba (bez.) biztosítóberendezési munkái tárgyú projekt esetében
az 1. számú szerződésmódosítás alapján a tervezett módosított Befejezési Határidő 2015.12.16.
Ennek megfelelően Mérnök Megbízási díja növelésére jogosult a Megbízási szerződés 3.3. pont c)
alpontjában meghatározott alábbi számítási mód figyelembe vételével:

A tervezett (eredeti) befejezési határidőt (Mérnökszerződés érvényes, 2015.07.30-i határidőt
figyelembe véve) követően teljesített, kifizetésre kerülő kivitelezési vállalkozási díjrészlet (42%-a
szerződéses összegnek) 3.692.505.130,- Ft.
A kivitelezési vállalkozási díj teljes összege. 8.791.678.880,- Ft.
Ezen összegek hányadosa 3.692.505.130,-Ft/8.791.678.880,-Ft=0,42
A KSH által hivatalosan közzétett legutóbbi negyedéves árindex (3.6.26. Építményfajták termelőiárindexei egyes építményalcsoportokban) 2015. II. negyedévre évre az Utak építményalcsoport
esetében: 100,4 %
Mérnök megbízási díj növekmény:
Teljes szerződéses összeg (tárgyi megbízási szerződés): 147.606.000 Ft
Kivitelezési időszakra eső összeg: 0,9x147.606.000 Ft=132.845.400 Ft
Siemens Óbuda Konzorcium kivitelezési munkálatai mérnöki munkák aránya: 16,43% =
21 826 499 Ft
A Szerződés 3.3. c) pontja szerint 0,42x 1,004 x 21.826.499 = 9.203.798 Ft
A 2015.07.30-a utáni vállalkozói teljesítések tényadatok, melyek a benyújtott PD dokumentumokból
származnak.
b/2)
Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba (bez.) biztosítóberendezési munkák (Siemens):
Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba (bez.) biztosítóberendezési munkái tárgyú projekt esetében
az 1. számú szerződésmódosítás alapján a tervezett Befejezési Határidő módosítása megtörtént.
Ennek megfelelően Mérnök Megbízási díja növelésére jogosult a Megbízási szerződés 3.3. pont c)
alpontjában meghatározott alábbi számítási mód figyelembe vételével:
A tervezett (eredeti) befejezési határidőt követően teljesített, kifizetésre kerülő kivitelezési
vállalkozási díjrészlet (72%-a a szerződéses összegnek) 6.330.008.794,- Ft.
A kivitelezési vállalkozási díj teljes összege. 8.791.678.880,- Ft. Ezen összegek hányadosa 0,72
(6.330.008.794/8.791.678.880) KSH által hivatalosan közzétett éves fogyasztói árindex (2013. év):
101,7%. Mérnök megbízási díj növekedés:
Teljes szerződéses összeg (tárgyi megbízási szerződés): 147.606.000 Ft Kivitelezési időszakra eső
összeg: 0,9x147.606.000 Ft=132.845.400 Ft
Siemens Óbuda Konzorcium kivitelezési munkálatai mérnöki munkák aránya: 16,09% =
21.376.890 Ft
A Szerződés 3.3. c) pontja szerint 0,72 x 1,017 x 21.376.890 = 15.653.013 Ft. Figyelemmel a
Szerződés 3.3 pontjában rögzített szabályra (miszerint a növekmény összege nem haladhatja meg
a Megbízási díj 50%-át) Mérnök jelen alprojektre eső megbízási díjának összege nettó 10.688.445,Ft-tal növelhető meg.
Az 1. sz. szerződésmódosításban jelen alprojektre kiszámított díjnövekmény 15.653.013 Ft,
azonban akkor tévesen került értelmezésre a Szerződés 3.3. pontjában rögzített szabály (miszerint a
növekmény összege nem haladhatja meg a Megbízási díj 50%-át)
és az alprojektre eső megbízási díj tekintetében lett figyelembe véve, így a növekmény nettó
10.688.445,- Ft volt.
A különbözet 4.964.568 Ft (15.653.013 Ft - 10.688.445 Ft) jelen szerződésmódosítás keretében
kerül elszámolásra.
Mérnök jelen alprojektre eső megbízási díjának összege nettó 9.203.798 + 4.964.568 = 14.168.366Ft-tal növelhető meg.
Összes díjnövekmény a felügyelt vállalkozási szerződések (a és b alpontok szerint)
meghosszabbítása következtében: nettó 23.372.164,- Ft.
c.) Díjnövekmény mértékének ellenőrzése
Megbízási szerződés 3.3. pontja értelmében „A Megbízási díj növekménye a szerződés
teljesítésének időpontjáig nem haladhatja meg az eredeti megbízási díj ötven százalékát.”
Felek közösen értelmezték a Megbízási szerződés vonatkozó rendelkezéseit.
A Megbízási szerződés 3. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„3. A megbízási díj:
3.1. A Megbízási díj összege:
Nettó 147.606.000,-Ft
ÁFA: 36.901.500,-Ft
Mindösszesen: 184.507.500,-Ft
azaz Száznyolcvannégymillió ötszázhétezer ötszáz forint.”
Sem a szerződés idézett pontja, sem további pontjai - így különösen a 3.3. A Megbízási díj
módosítása című pont - nem tartalmaznak az egyes alprojektek kivitelezési összegéhez kapcsolódó
megbontásra vonatkozó semmiféle kitételt.

Az előzőekkel összhangban a díjnövekményeket a Megbízási díjhoz, azaz a Megbízási szerződés
teljes összegéhez viszonyítottan kell vizsgálni.
A Jelen 2. sz. szerződésmódosítás és az 1. sz. szerződésmódosítás alapján az összes
díjnövekmény mértéke 48,89 %, amely alatta marad a Megbízási szerződésben meghatározott 50%os, a teljes Szerződéses Megbízási díjra vonatkoztatott maximális mértéknek.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/29 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A szerződésmódosítást a KÖZOP IH és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya
megalapozottnak, illetve jogszerűnek minősítette.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájékoztató tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

Országos Bírósági Hivatal tájékoztatója a szerződés módosításáról (1651/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Postai cím: Szalay utca 16.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Lacza Krisztián
Telefon: +36 1 3544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Zászlós u.18.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): igazságszolgáltatás
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási Szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására - Egri Törvényszék
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
3300 Eger, Barkóczy u. 1. (hrsz.: 4491)
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/03/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya:
Megbízási Szerződés keretében az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség közös
használatában lévő 3300 Eger, Barkóczy u. 1. (hrsz.: 4491) szám alatti épület bővítése és teljes
felújítása során az építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok
teljes körű ellátása.
Mennyisége:
Megbízási Szerződés keretében az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség közös
használatában lévő épület 3300 Eger, Barkóczy u. 1. szám alatti épület bővítése és teljes körű
felújítása építési beruházás során, továbbá a kivitelezést követő jótállási időszakban az építőipari
kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt építész-, épületgépész
és épületvillamossági műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása az ajánlati dokumentációban
részletesen meghatározottak szerint oly módon, hogy az építési beruházás határidőben, hiba és
hiánymentes kivitelben valósuljon meg.
A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:
1fő ME-É. - magasépítési műszaki ellenőri
1fő ME-G. - épületgépész, műszaki ellenőri
1fő ME -V. - épületvillamossági műszaki ellenőri
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 11872000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26374 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/19 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4465 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/03/23 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti rendelkezés
Szerződés 10. pontja
1.részszámla: a kivitelezés 8%-os készültségi foka esetén a megbízási díj 8%-a, Határidő:
legkésőbb 2015. május 31.
4.részszámla: a kivitelezés 62%-os készültségi foka esetén a megbízási díj 16%-a, Határidő:
legkésőbb 2016.május 31.
6.részszámla: a kivitelezés 100%-os készültségi foka esetén a megbízási díj 18%-a, Határidő:
legkésőbb 2017. június 30.
Hatályba lépő rendelkezés:
Szerződés 10. pontja:
1.részszámla: a megbízási díj 8%-a, a kivitelező felvonulását, a részére történő munkaterület
átadását követően
4.részszámla: a kivitelezés 62%-os készültségi foka esetén a megbízási díj 16%-a,
6.részszámla: a kivitelezés 100%-os készültségi foka esetén a megbízási díj 18%-a.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A tárgyban jelzett épület felújításának időtartamára a bíróság ideiglenes elhelyezését biztosító
épület vagyonkezelésbe vétele, és bírósági célra történő átalakítása a szerződő felek hibáján kívül
elhúzódott. Ezen okoknál fogva a bíróság nem tudott kiköltözni a törvényszék épületéből, így a

kivitelező részére a munkaterület átadását Megrendelő az előírt határidőben nem tudja biztosítani,
így a szerződésben megjelölt részhatáridők nem tarthatók
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/23 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a hirdetményben foglaltakkal egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/10 (év/hó/nap)

VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatója a szerződés módosításáról (1943/2016)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Zrt.
Postai cím: Üllői út 131.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Járműüzemeltetési Koordinációs Osztály, III. emelet 316/C. szoba
Címzett: Ábrahám Gábor műszaki főmunkatárs
Telefon: +36 14655600
E-mail: jko@volanbusz.hu
Fax: +36 14557927
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Postai cím: Október huszonharmadika utca 18.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg): városi közösségi közlekedés
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi keretszerződés a VOLÁN társaságok üzemanyaggal történő ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország teljes területe
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/12/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Adásvételi keretszerződés a VOLÁN társaságok üzemanyaggal történő ellátására
Mennyiség:
Adásvételi keretszerződés a VOLÁN társaságok üzemanyaggal történő ellátására az alábbiak, illetve
a jelen ajánlati felhívás B. mellékletében, továbbá az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint.
Az ajánlattétellel érintett részek az alábbiak:
1. rész: Tartálykocsis kiszolgálás - Kelet-Magyarország
2. rész: Tartálykocsis kiszolgálás - Nyugat-Magyarország
3. rész: Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás - Kelet-Magyarország
4. rész: Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás - Nyugat-Magyarország
A szerződések teljesítése során teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a B. mellékletben
meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és a B. mellékletekben meghatározott
tartományokban.
A feladat ismertetése:
A VOLÁN társaságok autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet.
A gépjárművek üzemanyaggal történő ellátását részben saját telephelyeiken üzemeltetett
üzemanyagkútjaikon, részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú
üzemanyagkutaknál oldják meg.
A VOLÁN társaságok (a továbbiakban, mint felhasználók) nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el
ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot
az eljárás során, a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
1. rész (Tartálykocsis kiszolgálás - Kelet-Magyarország)
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak, a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a
megadott telephelyekre vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által

igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezésnek megfelelően, az alábbiak figyelembevételével, a
dokumentációban meghatározottak szerint.
Gázolaj: 66.527 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 6.653 ezer liter.
Motorbenzin ESZ 95: 2.250 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
Motorbenzin ESZ 98: 300 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A Kelet-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás tartalmazza.
2. rész (Tartálykocsis kiszolgálás - Nyugat-Magyarország)
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak, a dokumentáció mellékletét képező
műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a
megadott telephelyekre vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által
igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezésnek megfelelően, az alábbiak figyelembevételével, a
dokumentációban meghatározottak szerint.
Gázolaj: 90.441 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 9.044 ezer liter.
Motorbenzin ESZ 95: 6.700 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
Motorbenzin ESZ 98: 60 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A Nyugat-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a dokumentáció mellékletét
képező műszaki leírás tartalmazza.
3. rész (Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás - Kelet-Magyarország)
A nyertes ajánlattevő országos közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal
a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint.
Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük csuklós autóbuszok mindkét oldali
kiszolgálására is. Az üzemanyagkutak nyitvatartási idejének legalább 06-18 óra közöttinek kell
lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől
(a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra [a 6/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rendelet A. függelék A/48. sz. mellékletében meghatározott - különösen annak 3.6.3
pontjában rögzített - előírásoknak megfelelő autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve,
földutakat és fizetős autópályákat nem érintve] közforgalmú üzemanyagkúttal:
- Eger távolsági autóbusz-pályaudvar Eger, Barkóczy u. 2.
- Budapest Stadion autóbusz-pu. Budapest, Hungária krt. 48-52.
- Pétervására autóbusz-váróterem Pétervására, Szent Márton út
- Parádfürdő autóbusz-váróterem Parádfürdő, Kossuth Lajos út
- Hatvan autóbusz-pályaudvar Hatvan, Boldogi út
- Gyöngyös autóbusz-állomás Gyöngyös, Koháry u. 1/1
- Heves autóbusz-állomás Heves, Hősök u. 1.
- Szolnok Volán telep Szolnok, Nagysándor J. út 24.
- Jászberény autóbusz-pályaudvar Jászberény, Petőfi tér 2.
- Karcag autóbusz-pályaudvar Karcag Széchenyi tér 1-3.
- Kisújszállás autóbusz-pályaudvar Kisújszállás, Rákóczi u 1.
- Fegyvernek telephely Fegyvernek, Marx Károly u. 2.
- Tiszafüred autóbusz-pályaudvar Tiszafüred, Bartók Béla u. 37.
- Mezőtúr autóbusz-pályaudvar Mezőtúr, Földvári út 12.
- Kunszentmárton autóbusz-pu. Kunszentmárton, Kossuth L. u. 34.
- Salgótarján helyközi autóbusz-pu. Salgótarján, Bartók Béla út 6.
- Balassagyarmat autóbusz-pu. Balassagyarmat, Ipolypart út 42.
- Pásztó autóbusz-pályaudvar Pásztó, Vasút út 28.
- Miskolc autóbusz-állomás Miskolc, József Attila út 70.
- Sárospatak autóbusz-állomás Sárospatak, Csokonai u. 2.
- Szerencs autóbusz-állomás Szerencs, Kandó Kálmán út 15.
- Debrecen autóbusz-állomás Debrecen, Külső Vásártér 2.
- Hajdúszoboszló autóbusz-állomás Hajdúszoboszló, Fürdő u. 1.
- Berettyóújfalu autóbusz-állomás Berettyóújfalu, Hunyadi u. 1.
- Hajdúböszörmény autóbusz-állomás Hajdúböszörmény, Zrínyi u. 30.
- Polgár autóbusz-állomás Polgár, Deák Ferenc u. 11.
- Hajdúnánás autóbusz-állomás Hajdúnánás, Rákóczi u. 28.
- Tiszalök autóbusz-állomás Tiszalök, Bocskai u. 19.

- Biharkeresztes autóbusz-állomás Biharkeresztes, vasútállomás
- Nyíregyháza autóbusz-állomás Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 12.
- Kisvárda autóbusz-állomás Kisvárda, Vasút u. 1.
- Mátészalka autóbusz-állomás Mátészalka, Seregély u. 2.
- Fehérgyarmat autóbusz-állomás Fehérgyarmat, Móricz Zs. u 6.
- Vásárosnamény autóbusz-állomás Vásárosnamény, Radnóti u. 7.
- Nyírbátor autóbusz-állomás Nyírbátor, Ady E. u. 11.
- Nagykálló autóbusz-állomás Nagykálló, Szabadság tér
- Szarvas autóbusz-állomás Szarvas, Szabadság út 41-42.
- Dunaújváros autóbusz-pályaudvar Dunaújváros, Béke tér 1.
- Kecel autóbusz-állomás Kecel, Rákóczi Ferenc utca 25.
- Kecskemét központi telephely Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6.
- Kunszentmiklós autóbusz-állomás Kunszentmiklós, Kálvin tér 1.
- Solt autóbusz-állomás Solt, Aranykulcs tér 1.
- Szabadszállás autóbusz-állomás Szabadszállás, Tompa Mihály tér 1.
- Baja autóbusz-állomás Baja, Csermák Mihály tér
- Bácsalmás autóbusz-állomás Bácsalmás, Rákóczi u. 39.
- Csongrád autóbusz-állomás Csongrád, Dózsa Gy. tér.
Gázolaj: 3.314 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 331 ezer liter.
Motorbenzin ESZ 95: 203,8 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A Kelet-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás melléklete
tartalmazza.
4. rész (Közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálás - Nyugat-Magyarország)
A nyertes ajánlattevő országos közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal
a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban
meghatározottak szerint. Az üzemanyagkutaknak alkalmasaknak kell lenniük csuklós autóbuszok
mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyagkutak nyitva tartási idejének legalább 06-21 óra
közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől
(a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra [a 6/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rendelet A. függelék A/48. sz. mellékletében meghatározott - különösen annak 3.6.3
pontjában rögzített - előírásoknak megfelelő autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve,
földutakat és fizetős autópályákat nem érintve] közforgalmú üzemanyagkúttal:
- Gárdony vasútállomás Gárdony, Szabadság út 16.
- Komárom autóbusz-állomás Komárom, Szent László út 2.
- Csorna autóbusz-pályaudvar Csorna, Eötvös tér 1.
- Kőszeg autóbusz-állomás Kőszeg, Liszt F. u. 1.
- Sárvár autóbusz-állomás Sárvár, Laktanya u. 11.
- Celldömölk autóbusz-állomás Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.
- Szentgotthárd, autóbusz-állomás Szentgotthárd, Hunyadi u. 65.
- Vasvár, autóbusz-állomás Vasvár, Köztársaság tér 21.
- Körmend autóbusz-állomás Körmend, Vasútmellék u. 16.
- Bátaszék autóbusz-állomás Bátaszék, Szentháromság tér 8.
- Hőgyész autóbusz-állomás Hőgyész, Kossuth L. u. 5.
- Pincehely autóbusz-állomás Pincehely, Kossuth L. u. 1.
- Tamási autóbusz-állomás Tamási, Vasút u. 1392/15 hrsz.
- Barcs vasútállomás Barcs, Vasútállomás u. 1.
Gázolaj: 2.902 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 290 ezer liter.
Motorbenzin ESZ 95: 92 ezer liter, amely mennyiség -30 %-kal változhat.
Motorbenzin ESZ 98 (vagy magasabb oktánszámú motorbenzin): 20 ezer liter, amely mennyiség -30
%-kal változhat.
A Nyugat-Magyarországhoz tartozó felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás melléklete
tartalmazza.
Egyéb információk
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyagkutaknál történő kiszolgálási módhoz
(a tárgyi közbeszerzés 3-4. részei), a felhasználók által igényelt mennyiségű és kódolású, a
nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi közforgalmú üzemanyagkúthálózatában történő tankolásra alkalmas tankolókártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók

rendelkezésére kell bocsátania. A tankolókártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra
szólók vagy nem rendszámra szóló ún. biankó tankolókártyák. A tankolókártyáknak alkalmasaknak
kell lenniük valamennyi üzemanyag vásárlására, továbbá - ajánlatkérő igényei szerint - a
közforgalmú üzemanyagkút shopjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez szükséges
termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt tankolókártyák
mennyiségét felhasználónként a dokumentáció tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az
ajánlattevőnek a jövedéki adó visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az
alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a tankoló gépkocsi km-óra állását.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09134220-5

További tárgyak:
09132100-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 53869427000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/01/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 205 - 363658
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22352 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/27 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 007 - 008556
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/10 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 51 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/14 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti:
Ajánlatkérő által képviselt alábbi szervezetek alábbi szerződéseinek megjelölt pontjai:
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közforgalmi
szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közforgalmi szerződés
10. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 12. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tartálykocsis szerződés
12. pont,
VOLÁN TRANS Kft. tartálykocsis szerződés 12. pont:
"A jelen Szerződés annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba. Az Eladó a
jelen Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását a hatálybalépés napján köteles megkezdeni és a
megkezdés napjától számított 12 hónapon keresztül nyújtani. Amennyiben a szerződés 2015. január
1. napját megelőzően lép hatályba, az Eladó a jelen Szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre
bocsátását 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig köteles biztosítani."
Módosított:
Ajánlatkérő által képviselt alábbi szervezetek alábbi szerződéseinek megjelölt pontjai:
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közforgalmi
szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közforgalmi szerződés
10. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 12. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
közforgalmi szerződés 11. pont és tartálykocsis szerződés 12. pont,
Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tartálykocsis szerződés
12. pont,
VOLÁN TRANS Kft. tartálykocsis szerződés 12. pont:
"A jelen Szerződés annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba. Az Eladó a
jelen Szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását a hatálybalépés napján köteles megkezdeni és a
megkezdés napjától számított 12 hónapon keresztül nyújtani. Amennyiben a szerződés 2015. január
1. napját megelőzően lép hatályba, az Eladó a jelen Szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre
bocsátását 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig köteles biztosítani.
Felek a Szerződést az alulírott határnapig - a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.
§-ával összhangban - meghosszabbítják. Eladó ezen határnapig köteles a szolgáltatást nyújtani, a
Szerződés szerinti üzemanyagok rendelkezésre bocsátását biztosítani.
Új határnap:
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 198-360117 számon megjelent ajánlati felhívással
megindított és 2015/S 236-429343 számon módosított, „Üzemanyag beszerzés 2016."tárgyú,
uniós nyíit közbeszerzési eljárás; továbbiakban: közbeszerzési eljárás eredményeképp a nyertes
ajánlattevővel megkötött szerződésben meghatározott első teljesítési napot megelőző nap, de
legkésőbb 2016. január 31.
A jelen pontban hivatkozott új határnapról Vevő - a hivatalos tudomásra jutását követően haladéktalanul köteles írásban (telefax vagy e-mail vagy tértivevényes postai levél útján) értesíteni
Eladót."
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az előző pontban megnevezett ajánlatkérői oldalon található szervezettel (a továbbiakban
együttesen Ajánlatkérő)a megnevezett megkötött adásvételi szerződések módosítása vált
szükségesség a szerződések teljesítési határidejére vonatkozóan, az alábbiak miatt:

A megadott szerződésekben nyertes ajánlattevő 2015. december 31. napjáig köteles biztosítani a
Szerződések szerinti üzemanyagok rendelkezésre bocsátását.
A Szerződések tárgyát jelentő üzemanyagok rendelkezésre állása Ajánlatkérő számára - az általa
nyújtott (köz)szolgáltatás folyamatos teljesítése érdekében - elengedhetetlen. A Szerződések szerinti
mennyiséget Ajánlatkérő még nem merítette ki.
Annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen (köz)szolgáltatási kötelezettségét teljesíthesse, újabb
közbeszerzési eljárás (az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S 198-360117 számon megjelent
ajánlati felhívással megindított és 2015/S 236-429343 számon módosított, „Üzemanyag beszerzés
2016." tárgyú, uniós nyílt közbeszerzési eljárás; továbbiakban: közbeszerzési eljárás) került
megindításra, melynek pontos lezárulási dátum az eljárás megindításakor - és a hatályban lévő
szerződések teljesítési időtartam alatt még nem volt előre látható.
Felek arra az esetre, ha a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás nem zárulna le eredményesen,
vagy a megkötött szerződés alapján a teljesítés nem kezdődhetne meg 2016. január 1-én,
Ajánlatkérő által nyújtott (köz)szolgáitatás biztosítása érdekében a Szerződések teljesítési
határidejét módosították.
A Módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők
részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A
Módosítás nem érinti az ellenszolgáltatást, többlet költséggel, illetve kiadással nem jár, tehát nem
változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára.
A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest új elemre nem terjeszti ki.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/08 (év/hó/nap)

NIF Zrt. tájékoztatója a szerződés módosításáról (1381/2016)
5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: C-S-K-K 2009" Konzorcium
Postai cím: Kórház u. 6-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz
kivitelezési
munkáinak elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
NUTS-kód HU323
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.)
közöttiszakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére.
Főbb műszaki paraméterek.
Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya.
Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h).
Hossza: 33,8 km (234+238 - 268+000 km sz. között).
Jellemző keresztmetszeti kialakítása.
Koronaszélesség: 26,00 m.
Forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m.
Leállósáv szélessége: 3,00 m.
Burkolatszélesség: 2x11,00 m.
Belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m.
Különszintű csomópontok száma: 3 db.
Műtárgyak száma: 23 db.
Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és
vadátjáró).
Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró).
Főbb útépítési mennyiségek.
Bevágás: 1 712 000 m³.
Töltés: 4 000 000 m³.
Főpálya aszfaltburkolat: 918 000 m².
Országos közutak aszfaltburkolat: 49 000 m².
Egyéb utak aszfaltburkolat: 45 000 m².
Egyéb építmények.
Egyszerű pihenőhelyek száma: 1 db.
Komplex pihenőhelyek száma: 1 db.
Csapadék víztározók száma: 26 db.
Környezetvédelmi létesítmények:
Zajárnyékoló fal hossza: 3,1 km.
Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés).
Hírközlési vezeték: 4 db.
Nagyfeszültségű vezeték: 1 db.
Középfeszültségű vezeték: 9 db.
Kisfeszültségű vezeték: 7 db.
Vízvezeték: 12 db.
Csatornavezeték: 2 db.
Öntözővezeték: 2 db.
Szénhidrogén-vezeték: 7 db.
Bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db.
Nagynyomású gázvezeték: 5 db.
ÜHK eszközök: 7 db.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233110-3

További tárgyak:

45233210-4
45233310-5
45233144-0
71320000-7

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 34583372826
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/06/29 (év/hó/nap)
befejezés 2013/04/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
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IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
Szerződéses Ár a 2. sz. Szerződés Módosítás alapján (nettó): 34 583 372 826,- Ft
A 2.3-2.14 pontok alatt felsorolt változtatások és követelések
értéke (nettó): 2 518 800 851,- Ft
Módosított Szerződéses Ár (nettó) 37 102 173 677,- Ft
IV.1.3) A módosítás indoka:
2. A módosítás előzményei, indoka
2.1. A Felek a szerződést eddig három alkalommal módosították - 2011. december 15-én (1. sz.
módosítás), 2012. június 28-án (2. sz. módosítás) és 2013.01.28-án (3. sz. módosítás).
2.2. Jelen Szerződés Módosítás a projekt megvalósítása során felmerült változtatásoknak és/vagy
pótmunkáknak a FŐBER-OVIBER Konzorcium (továbbiakban: Mérnök) által elfogadásra javasolt,
és a Megrendelő által jóváhagyott - korábbi szerződés módosítás során még nem rendezett - részét
kezeli. A jelen 4. sz. Szerződés Módosításra minden esetben a Kbt. 303. §-ban foglalt esemény
beállta okán került sor.
2.3. VK-0002/b Régészeti feltárások elhúzódása miatt a Megvalósulási idő meghosszabbítása
kapcsán felmerült költségigény
A projekt megvalósítására a Megrendelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt és a Vállalkozó
C.S.K.K. 2009 Konzorcium között létrejött Vállalkozási Szerződés 2010. június 29-i aláírását
követően a Vállalkozó megkezdte a kivitelezési munkákat. A Megrendelő megbízásából a projekt
területén folyó előzetes régészeti feltárások elhúzódása miatt a munkaterület egyes részein a
Vállalkozó hosszabb ideig nem tudta a munkákat a tervezett ütemben végezni. Az akadályoztatásra
tekintettel a Vállalkozó a Szerződéses Feltételek 13.3 pontja alapján Vállalkozói követelést nyújtott
be a Megvalósítási Idő meghosszabbítására, valamint a felmerülő többletköltségek megtérítésére.
A Mérnök javaslata alapján a Megrendelő a Vállalkozó Megvalósítási Idő 2012.11.30-ig történő
meghosszabbítására vonatkozó igényét elfogadta, az ezt rögzítő 1. sz. Szerződés Módosítást
Felek 2011. december 15-én írták alá. Az 1. sz. szerződésmódosítást a Közreműködő Szervezet
2012.03.20-án ellenjegyezte.
Felek az 1. sz. Szerződés Módosítás 4.1 pontjában rögzítették, hogy „..az 1. sz. szerződés
módosítás miatt felmerülő és igazolt költségeinek megállapítására egy későbbi szerződésmódosítás
keretében fognak rendelkezni.”
Jelen követelés az 1. sz. Szerződés Módosításban ismertetett VK-0002/b sz. Vállalkozói
követelés pénzügyi elszámolását foglalja magában. A követelés kizárólag az akadályoztatással
összefüggésben felmerült többletköltségek elszámolására irányul. A pénzügyi elszámolás jogalapja
megegyezik az 1. sz. Szerződés Módosításban a határidő módosítás indokait alátámasztó
jogalappal.
A szerződés azon pontjai, amelyek a megvalósítás során a Vállalkozó érdekkörén kívül felmerülő
akadályoztatások esetén szükséges intézkedésekről rendelkeznek, előírják (lásd SZF 13.3
Munkaterület használatba adásának elmulasztása; 14.2 Előre nem látható fizikai akadályok vagy
feltételek; 14.7 Régészeti leletek; 15.4 A Mérnök dönt a pótlólagos vizsgálatokról c. pontjait), hogy a
Vállalkozó igénye alapján a Mérnöknek javaslatot kell tennie a Megrendelő részére
„a) a határidő hosszabbítás mértékére vonatkozóan, amennyiben ez a Vállalkozót a 20.3. cikkely
alapján a Mérnök szakmai megítélése szerint megilleti, és
b) azon igazolt költségek összegére vonatkozóan, amely a Vállalkozónál keletkezett az ilyen
körülmények felmerülése folytán, és amelynek megtérítésére a Vállalkozó a Mérnök szakmai
megítélése szerint jogosult”.
A Vállalkozónak a késedelemmel összefüggésben többletköltségei keletkeztek, amelyek
megfizetésére a ’VK-0002 Megvalósítási Idő meghosszabbítása és a felmerült többletköltségek
megtérítése a munkaterület biztosításának késedelme miatt’ jogcímen benyújtott Vállalkozói
Követelésben a Szerződéses Feltételek vonatkozó 13.3, és 20.3 alcikkelyeire hivatkozva bejelentette
igényét.
Az 1. sz. Szerződés Módosítás az akadályoztatás miatti határidő hosszabbítást rendezte. Az ezzel
összefüggő többletköltségek elszámolására külön követelésben kerül sor, a már elfogadott VK-002
sz. Vállalkozói követelés jogalapjára hivatkozva. Az időarányos költségeket a Vállalkozó a projekt
eredeti befejezési határidejétől (2011. december 15.) a módosított befejezési határidőig (2012.
november 30.) számította ki.

A Vállalkozó költségtérítési igénye kiterjedt:
- a Beárazott Mennyiségkimutatásban szereplő időarányos Általános tételekre;
- a Vállalkozói szervezet munkahelyi általános költségének azon részére, amely nem szerepel a
projektirányítási költségek között;
- árváltozások megfizetésére a szerződéses határidő után elvégzett munkák tekintetében;
- Egyéb, organizációs jellegű többletköltségek megtérítésére (ideiglenes szállítóutak karbantartása;
Régészeti munkák miatti többletszállítás; Keverőtelepek rendelkezésre állása; Bedolgozó gépláncok
rendelkezésre állása; M3/403 csp. Régészeti akadályoztatás; Munkaterület parlagfű mentesítése az
időhosszabbítás alatt; Téliesítés)
megtérítésére.
A Mérnök értékelése, kiegészítése és felterjesztése alapján a Megrendelő a Vállalkozó
költségtérítési igényét - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Projektek Főosztály
KTPF/619-13/2015-NFM ikt. sz. levele szerinti módosítás és a minőségbiztosítás során történt
pontosítást követően - nettó 2 158 971 629 Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
2.4 VK-0007 Régészeti feltárások helyreállítása.
A Szerződéses Feltételek 14.1 pontja rögzíti, hogy „a munkaterületen található régészeti lelőhelyek
feltárása során keletkező régészeti árkok visszatöltése a terep adottságainak minősül, amennyiben
az ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás során megadta az erre vonatkozó adatokat, vagy
amennyiben ezek a Munkaterületen a Közbeszerzési eljárás során szemmel is láthatóak voltak.” Az
ajánlatkérés idején a Vállalkozó az akkor hozzáférhető ismeretek (tervek, illetve helyszíni szemle)
alapján kalkulálta a ’terepadottságnak’ minősülő régészeti feltárási helyek helyreállítását.
Az előzetes régészeti feltárások során a régészek a projekt számos, korábban előre nem látott
részén végeztek régészeti szondázást, illetve feltárást. A lelőhelyeken a terület-előkészítő
földmunkát a régészek elvégezték, de a geotechnikai szakvéleményben foglaltakkal ellentétben a
kitermelt fedőréteget nem osztályozták. Így a Vállalkozónak nem állt rendelkezésére a tenderterv
kalkulált humusz, kezeléssel alkalmassá tehető fedőréteg, valamint földmű-építésre alkalmas anyag.
A régészek által letermelt felület meghaladta az autópálya kivitelezéséhez szükséges szerkezeti
méreteket, ezért a többlet töltésmennyiséget előre nem látható módon anyagnyerő-helyről kellett
pótolni. A régészeti feltárás során lefejtett fedőréteg a nyomvonalban került elhelyezésre, melyet
a Vállalkozónak lerakóhelyre kellett elszállítania. Mindezek olyan, a szerződéskötéskor előre nem
látott feladatokat eredményeztek, amelyek a fentebb hivatkozott szerződéses feltétel értelmében
pótmunkának minősülnek, amelynek megfizetésére a Vállalkozó jogosult.
A Vállalkozó részletes felméréseken alapuló elszámolást tartalmazó VK-0007 sz. Változtatási
Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 149 923 542,- Ft
+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0007 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-19654/2013 ikt. sz., 2013.11.13-án kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.5. VK-0009 Ismeretlen vízvezeték a 238+088 km. szelvényben.
A Vállalkozó a munkavégzés során a fenti helyszínen egy az ajánlati terven nem jelölt, ismeretlen
vízvezetéket talált. Mivel a vezeték tulajdonosát nem sikerült felderíteni, továbbá a helyszíni
vizsgálat során kiderült, hogy a vezeték használaton kívül van, a Vállalkozó a vezetéket elbontotta, a
csatlakozó végeket lezárta.
A szerződéskötés alapját képező dokumentációban nem szereplő, és a helyszíni bejáráskor
nem látható vízvezeték elbontása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a
szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0009 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyás alapján a Megrendelő nettó 89 125,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0009 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.6. VK-0011 Épületbontás 4926 j. országos közút korrekciójánál.
Az Ajánlati Dokumentáció tartalmazta az M3 gyorsforgalmi út építése során elbontandó
építményekről készült dokumentációt és Mennyiségkimutatást. A Vállalkozó ezek alapján készítette
el ajánlatát. A kivitelezés megkezdése után, a 4926. j. országos közút korrekciós nyomvonalának
kitűzése alapján a Vállalkozó talált a Magy 092/7 hrsz.-ú ingatlanon egy olyan építményt, ami a
terveken, illetve a Mennyiségkimutatásban sem szerepelt. Az építmény elbontása elengedhetetlenül
szükséges volt a 4926 j. út korrekciójának megépítése érdekében.
A terveken nem szereplő épület elbontása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a
Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.

A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0011 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 547 040,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0011 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.7. VK-0024 Invitel Zrt. (Fibernet Zrt.) tulajdonú hírközlési kábel kiváltása az M3 gyorsforgalmi út
258+550 és 257+850 km szelvényeiben
A Vállalkozó az M3 autópálya kivitelezése során, szállítóút profilozás közben, „Híradástechnikai
kábel” feliratú jelzőszalagot talált, amely a 4K02 j. földúttal együtt keresztezi a főpályát. A kábel
nem szerepel a Megrendelő által átadott ajánlati tervek részét képező Közműgenplánban, és a
tervdokumentáció egyéb helyén sem volt említve.
A hírközlési kábel az Invitel Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében van. A kábel nyomvonalának
bemérése után kiderült, hogy a 258+550 és 257+850 km szelvény környezetében metszi az M3
autópálya nyomvonalát. Ezen keresztezéseknél a kábel kiváltását, védelembe helyezését meg kellett
tervezni és a kiváltást el kellett végezni. Az ismeretlen hírközlési kábel kiváltása szükségszerű volt
az M3 autópálya továbbépítése szempontjából.
A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek
megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0024 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 18 988 654,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0024 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.8. VK-028 A Magyar Telekom Nyrt. hírközlési kábelének kiváltása az M3 autópálya és a 4105 j. út
keresztezésénél
A Vállalkozó a kivitelezés során a 4105 sz. út keresztezésénél, gépi tuskóirtási munkák végzése
közben egy - a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő - hírközlési kábelt elszakított. A szolgáltató
a vezetéket lakossági bejelentés alapján helyreállította. A vezeték nem szerepelt a Megrendelő által
szolgáltatott engedélyezési és ajánlati terveken, és egyéb helyen sem tartalmazta azt a szerződés,
továbbá az ajánlatadáskor végzett helyszíni szemlén sem volt látható. A kábel kiváltását, védelembe
helyezését meg kellett tervezni és a kiváltást el kellett végezni.
Az ismeretlen hírközlési kábel kiváltása szükségszerű volt az M3 autópálya továbbépítése
szempontjából.
A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek
megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0028 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 4 875 545,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0028 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.9. VK-0041 Ismeretlen vízvezeték az M3 ap. és a 4105 j. út keresztezésénél.
A Vállalkozó 2011. augusztus 16-án az M3 autópálya és a 4105 sz. út keresztezésénél gépi
földmunkák végzése közben egy - a Fejértó Szövetkezet tulajdonában lévő - ivóvíz vezetéket
elszakított. Ez a vezeték nem szerepelt a Megrendelő által szolgáltatott engedélyezési és ajánlati
terveken, továbbá az ajánlatadáskor végzett helyszíni szemlén sem volt látható. A vízvezeték
kiváltását, védelembe helyezését a Vállalkozónak kellett megtervezni és a kiváltást elvégezni.
Az ismeretlen vízvezeték kiváltása szükségszerű volt az M3 autópálya továbbépítése szempontjából.
A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek
megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0041 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 2 791 154,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0041 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.10. VK-0051 ÜHK Központ - határidő módosítás költségigény
Az Üzemi Hírközlés felépítménye a szerződés értelmében az újonnan épülő Ófehértói Mérnökségi
Telepre kerül bekötésre. A mérnökségi telep építése külön közbeszerzés keretében valósult meg.
Az Ófehértói Mérnökségi Telep közbeszerzési eljárása jelen projekttel párhuzamosan történt. A
telep megvalósításnak elhúzódása az üzemi hírközlés felépítményi munkáinak szerződésszerű
befejezését és beüzemelését a 2012. november 30-i befejezési határidőre lehetetlenné tette.

Vállalkozó 2012. november 20-án Vállalkozói Követelést nyújtott be a megvalósítási Idő
meghosszabbítása és a többletköltségek megtérítése tárgyában az Üzemi Hírközlési Rendszer
Ófehértói Autópálya Mérnökség telepére történő bekötésének késedelme miatt, amelyet a külön
közbeszerzés keretében megvalósuló mérnökségi telep megvalósításának elhúzódása okozott.
A Mérnök véleményezése alapján a Megrendelő elfogadta a Vállalkozó időhosszabbításra vonatkozó
igényét, így Felek a 2012. november 30-án aláírt 3. sz. szerződés módosítással a projekt befejezési
határidejét 2013. április 30-ra módosították. A többletköltségek megtérítése tekintetében Felek
abban állapodtak meg, hogy az elszámolást a végleges átadást követően készítik el.
A projekt - üzemi hírközlés felépítményi munkáival nem érintett - projektelemei a tervezett határidőre
elkészültek, így a műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. január 7-én lezárult. A Megrendelő
kérelmére a Nemzeti Közlekedési Hatóság az autópálya-szakaszt 2013. január 16-án koronaélen
belül ideiglenesen forgalomba helyezte.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását rögzítő jegyzőkönyvben a Megrendelő NIF a
következőket írta elő: „..a Mérnök nyilatkozata alapján a tárgyi létesítményeket a Vállalkozótól
átvesszük. Az ÁAK Zrt jelen műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor tett nyilatkozata
szerinti létesítményeket az ÁAK Zrt. részére fenntartásra és üzemeltetésre átadjuk. A további
létesítményeket, létesítményrészeket üzemeltetésre és fenntartásra az ideiglenes forgalomba
helyezési eljárás lezárásáig a Vállalkozó részére visszaadjuk.”
A fenti rendelkezés értelmében a koronaélen kívüli munkarészek fenntartása, üzemeltetése továbbra
is a Vállalkozóra hárult, annak ellenére, hogy a műszaki átadás lezárult. Mivel az elkészült munkák
őrzésének, fenntartásának a kötelezettsége a műszaki átadás lezárásakor a Vállalkozóról a
Megrendelőre (illetve tőle az Üzemeltetőre) száll át, a Vállalkozó az elrendelt pótlólagos üzemeltetést
és fenntartást költségei megtérítése ellenében vállalta.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. szeptember 30-án kelt UVH/UH/456/82/2013 sz.
határozatával adta ki a projekt ideiglenes forgalomba helyezési engedélyét. Ezzel a Vállalkozó
üzemeltetési és fenntartási feladatai megszűntek, és a többletköltségek elszámolása lehetségessé
vált.
A Vállalkozó ebben követelésben számolja el a megvalósítási idő 2012. december 1 - 2013. április
30. közötti időszakra terjedő meghosszabbításából, továbbá az elkészült projekt egyes elemeinek
2013. január 7 - 2013. szeptember 30. közötti időszak alatti üzemeltetéséből és fenntartásából
adódó többletköltségeire vonatkozó igényét.
A Vállalkozó költségtérítési igénye kiterjed:
- a Beárazott Mennyiségkimutatásban szereplő időarányos Általános tételekre;
- a Vállalkozói szervezet munkahelyi általános költségének azon részére, amely nem szerepel a
projektirányítási költségek között;
- Egyéb, fenntartás jellegű többletköltségek megtérítésére (Rézsű és árok javítás forgalomterelése,
Visszaadott építmények őrzés-védelme)
megtérítésére.
A Mérnök értékelése, kiegészítése és felterjesztése alapján a Megrendelő a Vállalkozó
költségtérítési igényét - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Projektek Főosztály
KTPF/619-13/2015-NFM ikt. sz. levele szerinti módosítás után- nettó 215 297 736,- Ft+ÁFA
összeggel jóváhagyta.
2.11. VK-0056 Közúti visszatartó rendszer - Acélszalag vezetőkorlát módosítása
Az Ajánlati Dokumentáció a projekt egyes szakaszain különböző fajta visszatartó elemeket
tartalmazott az elválasztósávban: a 234+238 - 252+650 km között acél szalagkorlát, míg a 252+650
- 268+000 km közötti szakaszon vasbeton terelőfal építését irányozta elő. A Vállalkozó ennek
megfelelően tette meg ajánlatát, és a szerződés ennek alapján került aláírásra.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szerződés aláírása után, 2011.04.15-én kelt NFM 8018/1/2011
sz. levelében elrendelte, hogy az előkészítés alatti és forgalomtechnikai kivitelezés előtt álló
autópálya szakaszokon, ott ahol forgalomnagyság azt egyértelműen nem igazolja, (azaz az M0 és
annak 50 km-es környékén kívül) beton elválasztó elemek helyett acél szalagkorlátok kerüljenek
beépítésre az elválasztó sávban. A Megrendelő 2011.05.11-én kelt K-7489/2011.sz. levelével
továbbította a minisztérium rendelkezését, és kérte a vasbeton elválasztó elemek acélszalag
korláttal történő kiváltására vonatkozó változtatási kérelem kidolgozását.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012.10.27-én kelt UVH/UH/729/8/2012. sz. határozatában
a minisztérium rendelkezésével összhangban előírta, hogy a 252+650 - 268+000 km. közötti
szakaszon az eredetileg tervezett vasbeton terelőfal helyett H2W5 típusú acélszalag vezetőkorlátot
kell elhelyezni az elválasztósávban. Ezzel a változtatást a Hatóság is megerősítette. A hatósági
előírás alapján nem keresztgerendás korlátot kell az elválasztósávba beépíteni.

A minisztérium módosító rendelkezésével érintett 3., 4. tervezési szakaszon a vb. terelőfal helyett
sikerült hazai gyártású korlátot találni, a dunaújvárosi DAK-H2D-S típusú korlát kielégíti az előírt
követelményeket, és amely hazai gyártású, DAK-H2D-S típusú szalagkorlát H2 visszatartási
fokozatú, W5 hatástartományú, nem keresztgerendás kivitelű és megfelel az NKH előírásainak.
A 2., 3. tervezési szakaszon az elválasztósávban betervezett H2 visszatartási fokozatú, W5
hatástartományú korlát keresztgerendás kivitelben hazai gyártásból nem elérhető. A Vállalkozó
a Tenderterveknek megfelelő korlátokat (amely tartalmaz keresztgerendás korlátot is) csak több
külföldi gyártó termékeiből tudta összeállítani, melyet az ÁAK a 2012.07.10-én kelt M3/1252/2012
sz. közútkezelői nyilatkozatában elutasított. „Gazdaságossági és forgalombiztonsági szempontokat
figyelembe véve kezelői / üzemeltetői követelmény az autópálya teljes épülő szakaszán egységes
szalagkorlát rendszer alkalmazása (útpálya külső oldalán, elválasztósávan, hidakon, üzemi
átjárókban).”… „..A benyújtott dokumentációban szereplő korlát típusok /gyártmányok fenti
elvárásoknak nem felelnek meg, ezért azokat kezelői/üzemeltetői szempontból nem áll módunkban
elfogadni.” További problémát jelentett, hogy a külföldi gyártó által készített keresztgerendás H2,W5
korlát és a DAK-H2D-S korlát közötti átmenetre nincs gyártmány, illetve törésteszt, így a különböző
típusú korlátok összekötése nem volt megoldható.
A fentiek alapján a 2.,3., tervezési szakaszon is - megegyezően a 4. tervezési szakasszal - az
elválasztósávban egységes kivitelű, keresztgerendát nem tartalmazó H2 visszatartási fokozatú W5
hatástartományú szalagkorlátot kellett a Vállalkozónak megépítenie, a minisztérium 2011.04.15-i
levelével, valamint a NKH 2012.10.27-i határozatával összhangban .
A módosított megoldás szerint a korábbi vb terelőfal teljes egészében törlésre került a főpályán, és
helyette DAK-H2D-S acélszalag vezetőkorlát épült meg. Ugyancsak DAK-H2D-S vezetőkorlát került
elhelyezésre az 1., 2. tervezési szakaszon a korábbi keresztgerendás korlát helyett, az üzemeltetői
igénynek megfelelően egységesítve ezzel a teljes szakaszon az elválasztósáv korlátjait.
A Változtatás oka a Megrendelő és a Vállalkozó érdekkörén kívül, a szerződés megkötése után
merült fel. A változtatást a felügyeleti szerv rendelte el, és az illetékes hatóság határozatban
megerősítette. A módosítás a Szerződéses Feltételek 18.1(a) pontjában leírt változtatásnak minősül,
amelyet a Vállalkozó a SZF 18.4 pontja szerint számol el.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0056 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő mínusz nettó 71 343 078,- Ft+ÁFA összeggel (a szerződéses ár
csökkentésével) jóváhagyta.
A VK-0056 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZK-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek
ítélte.
2.12. VK-0057 Műszaki átadás-átvétel során NKH által elrendelt pótmunkák
A szerződés alapján a Vállalkozó a Megrendelő által átadott (vagy a Vállalkozó által megtervezett), a
Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervek alapján köteles a projekt megépítésére.
Az elkészült projekt műszaki átadása, valamint ideiglenes forgalomba helyezése során a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya, - mint a forgalomba helyezés kapcsán
illetékes Hatóságok - helyszíni szemléket tartottak az Üzemeltetők (Állami Autópálya Kezelő Zrt,
Magyar Közút Nonprofit Zrt) bevonásával. A helyszíni szemléken a Hatóságok az (ideiglenes
vagy végleges) forgalomba helyezés feltételeként pótlólagos feladatok elvégzését szabták meg. A
Hatósági rendelkezés végrehajtása a Felek számára kötelező volt, annak figyelmen kívül hagyása az
ideiglenes ill. a végleges forgalomba helyezést meghiúsította volna.
A Vállalkozó - azon Hatósági elrendelések megvalósítási költségének a tekintetében, amelyek nem
képezték a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét - Változtatási Kérelmet nyújtott be a Mérnök útján
a Megrendelő felé.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti és Hajózási Hivatala az UVH/UH/729/8/2012.
számú az M3 autópálya Nyíregyháza - Vásárosnamény (234+238-280+250 km sz.) közötti
szakaszára vonatkozó KU/KF/85/61/2008. számú építési engedélytől való 2. számú eltérési
engedélyében fedvényterv készítését írta elő a 49. sz. csomópont térségében kialakítandó
ideiglenes végcsomópontra. A fedvénytervben rögzített feladatok elvégzése szintén az ideiglenes és
a végleges forgalomba helyezés feltétele volt.
A Szerződéses Feltételek 18.1 pontja szerint a Változtatás fogalma:
„A Szerződés alkalmazása szempontjából Változtatás a Projektelem valamely - a Szerződésben
rögzített - méretének, mennyiségének vagy jellemzőjének megváltoztatása, amely Szerződésben
nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka elhagyásával jár, és
amelynek
- oka

a) olyan jogszabályváltozás, vagy a Projektelem tervezése vagy megvalósítása szempontjából
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság azonnal alkalmazandó és kötelező rendelkezése
a Projektelem tervezése vagy megvalósítása vonatkozásában, vagy
b) a tervezés vagy a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve a vis maior
események következtében szükséges változtatásokat is, és
- amelynek figyelmen kívül hagyása a Projektelem rendeltetésszerű használatát meghiúsítaná, és
- amelyeket a Mérnök elrendelt..”
A fenti a) pont szempontjából kötelezőnek minősül a hatóság rendelkezése, amennyiben figyelmen
kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges - a Befejezési Igazolás
kiadásának feltételeként megszabott - tevékenységek megvalósítását, engedélyek megszerzését,
így különösen a végleges forgalomba helyezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások
megszerzését. A fenti Hatósági elrendelések megfelelnek a Szerződéses Feltételek 18.1 pontja
szerinti változtatás fogalmának, ezért ez megalapozza a Vállalkozó jogát a Változtatási Kérelem
benyújtására.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0057 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és
jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 38 659 504,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/18 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A módosítás tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/02/09 (év/hó/nap)

Kúria, 1951/2016, A KÚRIA mint felülvizsgálati
bíróság Kfv.II.37.251/2015/3. számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság
Kfv.II.37.251/2015/3.szám
A Kúria a Földi Csaba polgármester által képviselt Karácsond Község Önkormányzata (3281 Karácsond,
Szent István u. 42.) felperesnek dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) alperes ellen közbeszerzési határozat bírósági
felülvizsgálata iránt indított perben a Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. május 27. napján kelt
8.K.27.088/2014/4. számú jogerős ítélete ellen az alperes által 7. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati
kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő
ítéletet:
A Kúria az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.088/2014/4. számú ítéletét hatályon kívül
helyezi, az alperes 2014. április l-jén kelt D.133/8/2014. számú határozatát megváltoztatja és a jogorvoslati
kérelmet elutasítja.
A le nem rótt 30.000 (harmincezer) forint kereseti és 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati illetéket az
állam viseli.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.
Indokolás
A felperes, mint ajánlatkérő 2012. február 21. napján feladott részvételi felhívásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész 122. § (4) bekezdése szerinti, hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított szennyvíz elvezetés és tisztítás projekt
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatainak ellátására.
A részvételi felhívás III.2.3. pontjának M/SZ alpontja
határozta meg a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit, köztük a szakemberekre vonatkozó
előírásokat.
Határidőre öt részvételi jelentkezés érkezett. Az ajánlatkérő a Grontmij Canor Kft.-nek (a továbbiakban:
kérelmező) 2012. április 4-én hiánypótlási felhívást küldött, annak 4. pontjában felhívva a kérelmezőt
a hiányzó szakemberek megjelölésére, mert a minimumkövetelmény 10 különböző szakemberrel való
rendelkezést irt elő, így egy szakember több pozícióra nem jelölhető. A kérelmező előzetes vitarendezést
kezdeményezett a hiánypótlási felhívással összefüggésben, a kérelem elutasításra került.
A felperesi ajánlatkérő 2012. április 19-én elkészítette a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló
összegzését, és megállapította, hogy a kérelmező részvételi jelentkezése nem felel meg a felhívásban
meghatározott feltételeknek, így a részvételi jelentkezés a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján
érvénytelen.
A kérelmező ezt követően jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, amelyben az ajánlatkérő hiánypótlási
felhívásának 4. pontját támadta. Az alperes a D.284/12/2012. számú határozatában a jogorvoslati
kérelemnek helyt adott, megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 122. § (4) bekezdés alapján
alkalmazandó 64. § (2) bekezdésére és a Kbt. 55. § (2) bekezdésre tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdését.
Az alperes a hiánypótlási felhívás 4. pontját és az azt követően hozott valamennyi döntést megsemmisítette,
továbbá a felperest bírság, továbbá igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. A felperes
keresettel támadta az alperes határozatát. Az Egri Törvényszék a 13.K.30.207/2012/5. számú ítéletével
a felperes keresetét elutasította. A felperes az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be és a Kúria a
2014. január 4-én kelt Kfv.IV.37.010/2013/4. számú ítéletével az Egri Törvényszék ítéletét, és az alperes
határozatát hatályon kívül helyezte, az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. A Kúriának - a jelen
felülvizsgálati eljárás szempontjából lényeges megállapítása szerint a részvételi felhívásban az alkalmassági
minimumfeltételek aszerint történő megjelölése, hogy „1 fő", illetve „legalább 1 fő" nem értelmezhető
másként, mint úgy, hogy az adott szakfeladatra önálló szakembert kívánt meg az ajánlatkérő. Bár a Kbt. nem
zárja ki, hogy ne lehessen egy szakembert több pozícióra megjelölni, de az ajánlat tartalma az „1
fő" vagy a „legalább egy fő" előírással ezt kizárta. A felperes ezért jogszerűen élt hiánypótlással a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése értelmében, ezért az új eljárásra előírta, a részvételi felhívásnak a szakemberek számára
vonatkozó rendelkezését az alperes nem minősítheti akként, hogy az a Kbt. 55.§ (2) bekezdését sértő
módon nem pontos.
A megismételt eljárásban az alperes a 2014. április l-jén kelt D.133/8/2014. számú határozatával ismételten
helyt adott a jogorvoslati kérelemnek és megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 122.§ (4)
bekezdés alapján alkalmazandó 64. § (2) bekezdésére és a Kbt. 55. § (2) bekezdésre tekintettel a Kbt. 67.
§ (1) bekezdését. Az ajánlatkérőt 500.000 forint bírság megfizetésére kötelezte. A felülvizsgálati eljárás
szempontjából lényeges indokolás szerint az alperes a Kúria iránymutatásának megfelelően nem minősítette
a részvételi felhívás szakemberekre vonatkozó rendelkezését nem pontosnak, ugyanakkor ki fej tette,

hogy kötve van a jogorvoslati kérelemhez, amely a hiánypótlás 4. pontját, a szakemberekre vonatkozó
előírást kifogásolta. A Kbt. 64. § (2) bekezdése értelmében a részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően
kell a részvételre jelentkező alkalmasságát megítélni. Az ajánlatkérő - az alperes megállapítása szerint nem tett olyan előírást, hogy a szakember csak egy pozícióra jelölhető, de olyat sem, hogy legalább 10 fő
szakembert kell jelölni. A kérelmező részvételi jelentkezése nem minősült hiányosnak, a hiánypótlási felhívás
kibocsátása nem volt jogszerű. Az alperes a Kbt. 152. § (3) bekezdése e) pontja, (5) bekezdése alapján
bírság kiszabását indokoltnak tartotta.
A felperes keresetet nyújtott be az alperes határozatának felülvizsgálata iránt, amelyben elsődlegesen
a jogsértés megállapításával összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109.§ (4) bekezdés megsértésére és a Ket.
121.§ (1) bekezdés f) pontjára utalással semmisségre hivatkozott. Vitatta másodlagosan a bírság jogalapját
és összegét is.
Az elsőfokú bíróság a felperes elsődlegesen előterjesztett keresetét vizsgálva megállapította, hogy az
alperes megsértette a Ket. 109.§ (4) bekezdését, mert a hatóságot nemcsak az ítéletnek az új eljárásra adott
iránymutatása köti, hanem az ítélet rendelkező része és indokolása, az abban kifejtett álláspont egésze. A
Kúria az új eljárásra
kötelező Ítéletében egyértelműen állást foglalt arról, hogy a szakemberekre vonatkozó előírás pontos volt,
az adott feladatra önálló szakembert kívánt meg, azzal, hogy a kérelmező egy pozícióra több szakembert
jelölt meg, ez az előírás nem teljesült, a hiánypótlás kiadásának helye volt. Az alperes a jogerős ítéletben
foglaltakkal ellentétesen járt el - megsértve ezzel a Ket. 109.§ (4) bekezdését -, amikor a szakemberekre
vonatkozó előírást a kúriai ítélettől ellenkezőleg értelmezve és értékelve, jogsértést állapított meg a
hiánypótlás kibocsátása kapcsán. Az alperes olyan jogkérdésben, amelyről a Kúria kimondta , hogy
jogsértés nem következett be, azzal ellentétesen nem dönthet. Mindezekre tekintettel a bíróság az
elsődleges kereseti kérelem megalapozottsága folytán a másodlagos kereseti kérelmet már nem vizsgálva,
az alperes határozatát - új eljárásra utasítás nélkül - hatályon kívül helyezte. Az alperes illetékmentességére
figyelemmel rendelkezett a kereseti illeték viseléséről. Az ítélet ellen a fellebbezés jogát a Kbt. 160. § (5)
bekezdése alapján zárta ki.
A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte annak hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. Álláspontja szerint a bíróság jogsértően járt el, mert
nem volt figyelemmel a Kbt. 156.§ (1) és (4) bekezdése folytan alkalmazandó Pp. 339.§ (1) bekezdésére,
az új eljárás elrendelésének szükségességére. Az ítélet hatályon kívül helyező rendelkezése folytán a
jogorvoslati kérelem elbírálatlan maradt. Sérelmezte, hogy a bíróság nem engedett fellebbezést a döntést
ellen a Kbt. 160.§ (5) bekezdése szerint, holott az ítélet indokolására figyelemmel a hatályon kívül helyezést
megváltoztatásnak kell tekinteni. Állította, hogy a bíróság a Pp. 78.§-át sértve nem rendelkezett a perköltség
viselésről. Állította továbbá, hogy a kúriai ítélet iránymutatásának eleget tett, azt végrehajtotta, mert nem
állapított meg olyat, hogy a részvételi felhívás szakemberekre vonatkozó előírása a Kbt. 55.§ (2) bekezdését
sértő módon nem pontos.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem terjesztett elő.
A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274.§ (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 272. § (2) bekezdése és 275.§ (2) bekezdése értelmében a felülvizsgálati
kérelem keretei között, az abban konkrétan megjelölt jogszabálysértések körében vizsgálta felül.
A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint nagyobbrészt alaptalan, míg az új eljárásra utasítás hiányát
kifogásoló részében alapos.
Az alperes felülvizsgálati kérelmében - annak tartalma szerint - a Ket. 109.§ (4) bekezdésének megsértését
megállapító ítéleti rendelkezést is támadta, állítva azt, hogy a kúriai ítéletben foglaltakat végrehajtotta. Ennek
kapcsán az elsőfokú bíróság helytállóan mutatott rá, hogy nemcsak az új eljárás lefolytatására kötelező
ítélet iránymutatását kell a megismételt eljárásban végrehajtani, hanem az ítélet indokolásában foglalt
álláspont egészének megfelelően kell eljárni. A Kúria egyértelmű döntése folytán a részvételi felhívást
úgy kell értelmezni, hogy minden egyes pozícióra önálló szakembert kívánt meg, így egy szakember több
pozícióra nem jelölhető. Az alperes ezzel ellentétes megállapítása a Ket. 109.§ (4) bekezdésébe ütköző
és a Ket. 121.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti semmisséget vonja maga után. Az elsőfokú bíróság tehát
jogszerűen járt el, amikor az alperes jogsértő határozatát - mivel a felperes nem követett el jogsértést -,
hatályon kívül helyezte.
Az alperes arra helytállóan hivatkozott, hogy a hatályon kívül helyezés folytán a jogorvoslati kérelem
elbírálatlan maradt. Ezt orvosolva a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275.§ (4) bekezdése értelmében megváltoztató jogkör hiányában - hatályon kívül helyezte, az alperes D. 133/8/2014. számú határozatát
a Kbt. 160.§ (3) bekezdése szerint megváltoztatta és az alaptalan jogorvoslati kérelmet a Kbt. 152.§ (2)
bekezdés a) pontja értelmében elutasította.
Az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező része és nem az alperes által állított ítéleti indokolás, tartalom,
vagy az új eljárás lefolytatásának szükségessége dönti el, hogy az ítélet ellen helye van-e fellebbezésnek

vagy sem. Az elsőfokú bíróság ezért nem követett el jogsértést, amikor ítéletében a Kbt. 160.§ (5)
bekezdése szerint a fellebbezést kizárta.
A felperes részéről jogi képviselet hiányában az esőfokú
eljárásban felszámítható perköltség, a felülvizsgálati eljárásban költség nem merült fel, így arról rendelkezni
nem kellett (Pp. 78.§ (2) bekezdése).
A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti és felülvizsgálati illetéket az alperes
illetékmentességére figyelemmel a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 14.§-a szerint az állam viseli.
Budapest, 2015. november 18.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró, Dr. Cseicsner Éva sk. bíró

Kúria, 1952/2016, A KÚRIA mint felülvizsgálati
bíróság Kfv.II.37.293/2015/3. számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság
Kfv.II.37.293/2015/3.szám
A Kúria a Földi Csaba polgármester által képviselt Karácsond Község Önkormányzata (3281 Karácsond,
Szent István u. 42.) felperesnek a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) alperes ellen közbeszerzési határozat bírósági
felülvizsgálata iránt az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 8.K.27.088/2014. számon megindított
és az Egri Törvényszék 2015. január 30. napján kelt 2.Kf.20.271/2014/3. számú ítéletével befejezett perben
a jogerős ítélet ellen az alperes által 10. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott
napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő
ítéletet:
A Kúria az Egri Törvényszék 2.Kf.20.271/2014/3. számú ítéletét hatályon kívül helyezi.
A le nem rótt 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.
Indokolás
A felperes, mint ajánlatkérő 2012. február 21. napján feladott részvételi felhívásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész 122.§ (4) bekezdése szerinti, hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.
Határidőre öt részvételi jelentkezés érkezett, köztük a kérelmezőé is. A felperesi ajánlatkérő elkészítette a
részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegzését, és megállapította, hogy a kérelmező részvételi
jelentkezése nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek, így a részvételi jelentkezés a Kbt.
74.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen. A kérelmező ezt követően jogorvoslati kérelmet
terjesztett elő, amelyben az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásának 4. pontját támadta. Az alperes a Kúria
a 2014. január 4-én kelt Kfv.IV. 37.010/2013/4. számú ítéletével elrendelt megismételt eljárásban a 2014.
április l-jén kelt D. 133/8/2014. számú határozatával helyt adott a jogorvoslati kérelemnek és megállapította,
hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 122.§ (4) bekezdés alapján alkalmazandó 64. §.(2) bekezdésére
és a Kbt. 55. § (2) bekezdésre tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdését. Az ajánlatkérőt 500.000 forint bírság
megfizetésére kötelezte. Az ajánlatkérő - az alperes megállapítása szerint - nem tett olyan előírást, hogy
a szakember csak egy pozícióra jelölhető, de olyat sem, hogy legalább 10 fő szakembert kell jelölni. A
kérelmező részvételi jelentkezése nem minősült hiányosnak, a hiánypótlási felhívás kibocsátása nem
volt jogszerű. Az alperes a Kbt. 152 .§ (3) bekezdése e) pontja, (5) bekezdése alapján bírság kiszabását
indokoltnak tartotta.
A felperes keresetet nyújtott be az alperes határozatának felülvizsgálata iránt, amelyben elsődlegesen
a jogsértés megállapításával összefüggésben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 109. § (4) bekezdésének megsértésére
és a Ket. 121.§ (1) bekezdés f) pontjára utalással semmisségre hivatkozott. Vitatta másodlagosan a bírság
jogalapját és összegét is.
Az elsőfokú bíróság a felperes elsődlegesen előterjesztett keresetét vizsgálva megállapította, hogy az
alperes megsértette a Ket. 109.§ (4) bekezdését, mert a hatóságot nemcsak az ítéletnek az új eljárásra adott
iránymutatása köti, hanem az ítélet rendelkező része és indokolása, az abban ki fej tett álláspont egésze. A
Kúria az új eljárásra kötelező ítéletében egyértelműen állást foglalt arról, hogy a szakemberekre vonatkozó
előírás pontos volt, az adott feladatra önálló szakembert kívánt meg. Azzal, hogy a kérelmező egy pozícióra
több szakembert jelölt meg, ez az előírás nem teljesült, a hiánypótlás kiadásának helye volt. Az alperes a
jogerős ítéletben foglaltakkal ellentétesen járt el - megsértve ezzel a Ket. 109. § (4) bekezdését -, amikor a
szakemberekre vonatkozó előírást a kúriai ítélettel ellenkezőleg értelmezve és értékelve,
jogsértést állapított meg a hiánypótlás kibocsátása kapcsán. Az alperes olyan jogkérdésben, amelyről a
Kúria kimondta, hogy jogsértés nem következett be, azzal ellentétesen nem dönthet. Mindezekre tekintettel a
bíróság az elsődleges kereseti kérelem megalapozottsága folytán a másodlagos kereseti kérelmet már nem
vizsgálva, az alperes határozatát hatályon kívül helyezte. Az ítélet ellen a fellebbezés jogát a Kbt. 160.§ (5)
bekezdése alapján zárta ki.
Az ítélet ellen az alperes fellebbezést terjesztett elő, állítva, hogy „a hatályon kívül helyezést úgy kell
tekinteni, hogy azért arra került sor, mert ha az elsőfokú bíróság a határozatot megváltoztatta volna,
akkor olyan új határozat született volna, amellyel szemben a rendes jogorvoslat nem biztosított , így ezt
megváltoztatásként kellett volna biztosítani a bíróságnak".
Az Egri Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2.Kf.20.155/2014/2. számú végzésével a fellebbezést
-annak kizártsága okán - hivatalból elutasította. A végzés ellen az alperes fellebbezéssel élt, és a
fellebbezést elbíráló Debreceni Ítélőtábla a Pkf.I.20.517/2014/2. számú végzésével a másodfokú bíróság

végzését megváltoztatta, a másodfokú bíróságot a fellebbezés érdemi elbírálására utasította, mert
álláspontja szerint nem az érdemi döntés rendelkező része, hanem a döntés tényleges tartalma alapján kell
a fellebbezési jogot biztosítani.
Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezést elbírálva az Egri Törvényszék a 2.Kf.20.271/2014/3. számú ítéletével
az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, az alperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új
eljárásra kötelezte. Ítélete indokolása szerint az elsőfokú bíróság a Ket. 109.§ (4) bekezdés megsértését
helytállóan állapította meg, az alperes a kúriai ítéletben foglaltakkal szembe helyezkedett. Az alperesnek
a megismételt eljárás során el kellett volna utasítania a jogorvoslati kérelmet, mivel azonban az elsőfokú
bíróság a határozat hatályon kívül helyezése mellett új eljárást nem rendelt el, a jogorvoslati kérelem
elbírálatlan maradt, ezért változtatta meg az elsőfokú bíróság ítéletét és az alperes határozatát hatályon
kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte azzal, hogy a jogorvoslati kérelemről a megismételt
eljárásban a kúriai és jelen eljárásban hozott ítéletekben foglaltakra figyelemmel kell
dönteni.
A jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte annak hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását. Álláspontja szerint a bíróság jogsértően járt el, mert
nem volt figyelemmel a Kbt. 156.§ (1) és (4) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 339.§ (1) bekezdésére,
az új eljárás elrendelésének szükségességére. Az ítélet hatályon kívül helyező rendelkezése folytán a
jogorvoslati kérelem elbírálatlan maradt. Sérelmezte, hogy a bíróság nem engedett fellebbezést a döntést
ellen a Kbt. 160. § (5) bekezdése szerint, holott az ítélet indokolására figyelemmel a hatályon kívül helyezést
megváltoztatásnak kell tekinteni. Állította, hogy a bíróság a Pp. 78.§-át sértve nem rendelkezett a perköltség
viselésről. Állította továbbá, hogy a kúriai ítélet iránymutatásának eleget tett, azt végrehajtotta , mert nem
állapított meg olyat, hogy a részvételi felhívás szakemberekre vonatkozó előírása a Kbt. 55.§ (2) bekezdését
sértő módon nem pontos. Hivatkozott az Európai Bíróság T-165/12. számú ügyben hozott ítéletére.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem terjesztett elő.
A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274.§ (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
A felülvizsgálati kérelem érdemben nem bírálható el, mert az az ítélet, amely ellen előterjesztették,
hatálytalan. Az alperes a jelen perben érintett elsőfokú ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet és fellebbezést is
előterjesztett. Fellebbezésére másodfokon jogerős ítélet született, amely ellen szintén felülvizsgálati kérelmet
terjesztett elő. Egy ügyben hozott elsőfokú ítélet ellen egyidejűleg felülvizsgálati kérelem és fellebbezés nem
terjeszthető elő. Egy ügyben hozott elsőfokú és másodfokú ítélet ellen külön-külön felülvizsgálati kérelem,
azaz egy ügyben két felülvizsgálati kérelem sem terjeszthető elő.
A másodfokú bíróság és a Debreceni Ítélőtábla, továbbá az alperes álláspontjától eltérően az elsőfokú
bíróság ítéletének rendelkező része és nem az ítéleti indokolás, tartalom, vagy az új eljárás lefolytatásának
szükségessége dönti el, hogy az ítélet ellen helye van-e fellebbezésnek vagy sem. Az elsőfokú bíróság ezért
nem követett el
jogsértést, amikor ítéletében a Kbt. 160.§ (5) bekezdése szerint a fellebbezést kizárta. A fellebbezés
kizártsága ellenére hozott másodfokú ítélet hatálytalan, ahhoz joghatály nem fűződik, ezért a felülvizsgálati
kérelem érdemi elbírálása nélkül a másodfokú ítéletet a Kúria a Pp. 275.§ (4) bekezdése alapján hatályon
kívül helyezte.
A Kúria az elsőfokú ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmet külön eljárásban bírálja el.
Budapest, 2015. november 18.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró, Dr. Cseicsner Éva sk. bíró
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Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság
Kfv.II.37.111/2015/9.szám
A Kúria a dr. Fáczán Gábor jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest,
Lechner Ödön fasor 6.) felperesnek a dr. Szathmári Réka jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) alperes ellen közbeszerzési határozat bírósági
felülvizsgálata iránt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 4.K. 31.868/2013. számon megindult
és a Fővárosi Törvényszék 2014. október 14. napján meghozott 3. Kf. 650.016/2014/6. számú ítéletével
befejezett perében, mely perbe az alperes pernyertessége érdekében beavatkozott a dr. Iglódi Csaba
jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1119 Budapest, Andor u. 41-49.), a
jogerős ítélet ellen az alperes által 17. sorszámon benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon
megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi
ítéletet:
A Kúria a Fővárosi Törvényszék 3.Kf. 650.016/2014/6. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem
támadott részét nem érinti, a felülvizsgálati kérelemmel támadott és a perköltség- és illetékviselésre
vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bíróság ítéletét részben, az alperes határozatát
hatályon kívül helyező rendelkezései tekintetében megváltoztatja, a felperes keresetét e körben is elutasítja,
továbbá az elsőfokú ítéletnek a perköltségviselésre, valamint az állam általi illetékviselésre vonatkozó
rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 80.000 (nyolcvanezer) forint elsőfokú,
50.000 (ötvenezer) forint, másodfokú és 50.000 (ötvenezer) forint
felülvizsgálati eljárási költséget, az alperesi beavatkozónak 150.000 (százötvenezer) forint elsőfokú, 50.000
(ötvenezer) forint másodfokú és 50.000 (ötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
Kötelezi továbbá a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - további 18.000
(tizennyolcezer) forint kereseti részilletéket, 24.000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket és 70.000
(hetvenezer) forint felülvizsgálati illetéket.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.
Indokolás
Az alperesi beavatkozó, mint ajánlatkérő a 2011. december 29-én feladott részvételi felhívásával a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti, a 168/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó
intézmények mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására, tárgyalásos, keretmegállapodás
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított. A részvételi felhívás II.1.4. pontjában rögzítette,
hogy maximum három ajánlattevővel köt keretmegállapodást, a IV.2.1. pontjában bírálati szempontként
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg. Részvételi jelentkezést három cég nyújtott
be, köztük a felperes. A részvételi szakasz eredményes volt, a beavatkozó a három részvételi jelentkezőt
ajánlattételre hívta fel. Az ajánlatkérő 2012. március 30-án a Kbt. 86.§-ban foglaltakra tekintettel indokolást
kért az ajánlattevőktől. Az árindokolás kérésre a felperes és az egyik ajánlattevő határidőben megküldte a
válaszát, a harmadik ajánlattevő nem adott választ. A beavatkozó az eljárást eredményesnek nyilvánította ,
mind a három ajánlattevőt nyertesnek tekintette, a felperest a harmadik helyre rangsorolta.
A felperes előzetes vitarendezési kérelmét a beavatkozó elutasította. A beavatkozó kérelmére az alperes a
2012. május 9-én kelt D.297/7/2012. számú végzésével engedélyezte a szerződés megkötését.
A felperes jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben a felülvizsgálati kérelem szempontjából lényeges
tényállás szerint - az 1. kérelmi elem szerint azt
sérelmezte, hogy a beavatkozó nem nyilvánította érvénytelennek azon ajánlattevő ajánlatát, aki az
indokoláskérésre választ nem adott. A jogorvoslati kérelme 3. kérelmi elemében állította, hogy a Kbt. 136/A.§
(4) bekezdése szerint az ajánlatkérő megfelelő számú érvényes ajánlattal nem rendelkezett, ezért az eljárás
eredménytelen volt.
Az alperes a 2012. június 6-án kelt D.297/15/2012. számú határozatával a jogorvoslati eljárást az 1. és a
3. kérelmi elemek tekintetében, a Kbt. 325.§ (3) bekezdés e) pontjára utalással, a (4) bekezdés alapján
megszüntette, a többi jogorvoslati kérelmet elutasította. A határozat indokolása szerint az 1. és a 3. kérelmi
elem tekintetében a felperes a Kbt. 323.§ (1) bekezdése értelmében ügyfélképességgel nem rendelkezik,
így jogorvoslati kérelem benyújtására nem jogosult. Az alperes érvelése szerint a Kbt. ugyan nem határozza
meg a jogos érdek fogalmát, de azt a konkrét eset összes körülményének figyelembe vételével kell vizsgálni.
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy piaci verseny során kerüljön kiválasztásra a legalkalmasabb
partner.

Keretmegállapodásos eljárásban több alkalmas szervezettel is köthető szerződés. A mobil távközlési
szolgáltatás piac sajátossága, hogy összesen három potenciális részvételi jelentkező, ajánlattevő szervezet
létezik Magyarországon. Mindhárom gazdálkodó szervezet érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be,
majd ajánlatot tett. Az ajánlatkérő valamennyi ajánlat érvényességét megállapítva kérte a Döntőbizottságtól
a szerződés valamennyi ajánlattevővel való megkötésének engedélyezését. A támadott közbeszerzési
eljárás sajátossága, hogy a kérelmező egyedüli nyertes ajánlattevőként nem kerülhet szerződést kötő
pozícióba. A kérelmező (a felperes) a jogos érdekét arra alapította, hogy egyedüli ajánlattevőként kívánt
az eljárás nyertese lenni, de az eljárás specifikusságából kifolyólag a felperes is a nyertes ajánlattevők
egyike, őt is felhívták szerződéskötésre. A felperesnek mindebből következően nem fűződik jogos érdeke
az eljárás eredménytelenségének megállapításához, mert nem kerülhet egyedüli szerződést kötő pozícióba.
Rámutatott az alperes arra is, hogy a jogosultságok gyakorlása nem irányulhat a jog rendeltetésével össze
nem egyeztethető célra.
A felperes keresetet nyújtott be az alperes határozatának felülvizsgálata iránt, amelyben - többek között - az
1. és
3. kérelmi elem elutasítását is sérelmezte. Az elsőfokú bíróság e kereseti kérelmek kapcsán rámutatott,
hogy a jogorvoslati kérelem 1. és 3. kérelmi eleme egymással szorosan összefügg, az csak együttesen
bírálható el. Kifejtette a bíróság, hogy a Kbt. 323.§ (1) bekezdése közvetlen jogi érdeket feltételez, csak
ilyen közvetlen érdekeltség fennállása esetén lehet a jogorvoslati jog, az ügyfélképesség fennállását
megállapítani. A felperes a vitatott jogorvoslati kérelmi elemekben az ajánlatkérői bírálatot sérelmezte.
Az ügyfélképesség abban az esetben áll fenn, hogy ha a jogorvoslati kérelemben vitatott kérdés érinti a
kérelmező helyzetét, kihat a kérelmet benyújtó ajánlattevő ajánlatára és a kérelemmel érintett ajánlattevő
ajánlatára is. A bíróság álláspontja szerint keretmegállapodásos eljárásban sincs elzárva a kérelmező
attól, hogy vitassa a többi ajánlattevő ajánlatának érvényességét, mert a kérelmező abban érdekelt,
hogy az ajánlatkérő csak olyan ajánlatot nyilvánítson érvényesnek és olyan ajánlattevőt nyertesnek, aki
maradéktalanul megfelel a jogszabályoknak és az ajánlatkérői elvárásoknak. A jogorvoslati kérelemben
hivatkozott jogsértés megállapítása esetén érdemben változik az ajánlatkérő által megállapított jogi
helyzet, azaz az, hogy mely ajánlatok érvényesek és vesznek részt a bírálatban, kiket lehet kiválasztani
nyertesnek. A bíróság álláspontja szerint ezért a felperesnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az
ajánlatkérő törvényesen végezze el az ajánlatok bírálatát . Mindezért az alperes tévedett, amikor a felperes
ügyfélképességét az 1. kérelmi elem és az ezzel összefüggő 3.kérelmi elem tekintetében nem állapította
meg. A bíróság megítélése szerint ezen kérelmi elemek tekintetében a megismételt eljárásban meghozott
döntéstől függ az, hogy érvényesnek tekinthető-e az indokolást nem adó ajánlattevő ajánlata és így az
eljárás eredményes-e, fennállnak-e a keretmegállapodás megkötésének feltételei. Ezért ítéletével az alperes
határozatának egyrészt a keretmegállapodásos szerződéskötést vitató jogorvoslati kérelmet elutasító,
másrészt a jogorvoslati eljárást az 1. és a 3. kérelmi elemek tekintetében megszüntető rendelkezéseit
hatályon kívül helyezte, e körben az alperest új eljárásra kötelezte, ezt meghaladóan a többi kereseti
kérelmet elutasította.
Az elsőfokú ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést, melyben kifogásolta az ügyfélképességgel
kapcsolatban tett ítéleti megállapításokat. A másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - annak fellebbezéssel nem támadott részét nem érintve - a fellebbezett
részében helybenhagyta, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helytálló következtetésre jutott
a felperes ügyfélképességét illetően. Rámutatott arra, hogy a keretmegállapodásos eljárás speciális
eljárás, amely két részből áll. Az ajánlatkérő több ajánlattevővel köthető eljárási formát választott , ezért
számítania kellett arra, hogy a lehetséges három potenciális ajánlattevő bármelyikének, bármilyen okból
történő versenyből való kiesése a szerződéskötést ellehetetleníti. A másodfokú bíróság álláspontja szerint
a közbeszerzési eljárás résztvevőinek közvetlen jogos érdekét a jogszerű eljárás iránti igénytől pusztán
annak alapján elvitatni nem lehet, hogy a jogsértés esetleges megállapítása a beszerzés eredményességét
veszélyezteti. Önmagában a nyertesi pozíció nem kizáró ok a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére. A
közvetlen érdekeltség azzal összefüggésben vizsgálható, hogy a jogorvoslati kérelemben vitatott jogkérdés
közvetlenül érinti-e a kérelmező helyzetét. A felperesnek a többi ajánlat érvényességét vitató jogorvoslati
kérelme érinti a közbeszerzési eljárás egészét. A felperesnek jogos érdeke fűződik már garanciális
szempontból is ahhoz, hogy a benyújtott ajánlatokat pártatlanul, minden egyéb indokot félretéve, kizárólag a
Kbt. szabálya alapján bírálják el. Az alperes érvei a másodfokú bíróság szerint a jogos érdek fennállásának
hiányára formálisak voltak, az alperesi okfejtés elfogadása kiüresítené a jogorvoslati jog rendszerét. A
másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy attól függetlenül, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztője maga
is az eljárás nyertese, a keretmegállapodásos eljárásban az eljárás speciális jellege folytán e minőségétől
függetlenül is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. szabályai szerint folyjon le, a
kérelmező az őt megillető ranghelyet kapja. A felperesnek mindebből következően jogos érdeke fűződik az
ajánlatok elbírálása során a Kbt. szabályainak betartásához és amennyiben ezek sérülnek, joggal kereshet
jogorvoslatot, így a másodfokú bíróság álláspontja szerint is a felperest az ügyfélképesség megillette.

A jogerős ítélet ellen az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak részbeni, az elsőfokú
ítéletet helybenhagyó rendelkezése, azaz az alperesi határozatot hatályon kívül helyező rendelkezéseit
érintően hozott döntése hatályon kívül helyezését, a
másodfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte, mert álláspontja szerint mind az első-, mind a másodfokú
bíróság jogsértően foglalt állást az ügyfélképesség kérdésében. Állította, hogy a Kbt. 323.§ (1) bekezdése
alapján a felperest a jogorvoslati kérelme 1. és 3. kérelmi eleme tekintetében az ügyfélképesség nem illette
meg. Előadta, hogy az ügyfélképesség szempontjából a jog, a jogos érdek körében - a Kbt. alapelveire
is figyelemmel - azt kell vizsgálni, hogy a felperes, mint a jogorvoslati kérelmet előterjesztő kerülhete kedvezőbb helyzetbe a jogorvoslati eljárás eredményeként. A felperesnek ahhoz fűződik gazdasági
érdeke, hogy az ajánlatkérő ne a közbeszerzési eljárás során lefolytatott gazdasági verseny alapján
kötött keretmegállapodással elégítse ki a távközlési szolgáltatási igényét, hanem az attól magasabb
árfekvésű piaci árakon. Ez azonban nem tekinthető olyan jogos érdeknek, amely lehetővé teszi a nyertes
ajánlattevő számára azt, hogy vitassa a számára kedvezően zárult közbeszerzési eljárás jogszerűségét. A
keretmegállapodás sajátosságára a bíróság nem volt figyelemmel, mert ebben az esetben több érvényes
ajánlattevő is nyertesként kerül kihirdetésre. A keretmegállapodás lényege, hogy a nyertes ajánlattevők
ajánlati ára és az érte nyújtott szolgáltatás tartalma eltérő. Minden keretmegállapodásos eljárásban,
ahol több nyertes ajánlattevő van, lesz olyan, akinek az ajánlati ára a többi ajánlattevő ajánlati árához
képest kedvezőtlenebb. A jogos érdeksérelmet tehát mindezekre figyelemmel kell vizsgálni. A felperesi
jogértelmezés lehetetlenítené el a szerződéskötést. Az alperes szerint a másodfokú bíróság nem volt
figyelemmel arra, hogy pusztán a Kbt. szabályai jogszerűségének vitatása okán a jogorvoslati jog megadása
azzal az eredménnyel jár, hogy a szerződéskötés ellehetetlenül, mely nyilvánvalóan nem áll érdekében a
felperesnek. A másodfokú bíróság megállapításával szemben az ügyfélképesség hiányát nem formálisan
indokolta, tartalmában, részleteiben is vizsgálta, hogy a jogos érdek fennállhat-e a felperes esetében.
Álláspontja szerint ezért a másodfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy az indokolása csak formális volt.
A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte. Kifejtette, hogy jogos
érdekét és ügyfélképességét nem csupán arra alapozta, hogy egyedüli ajánlattevőként kívánt nyertes
lenni, hanem arra is, hogy az eljárás eredményessége esetén joggal bízhatott abban, hogy egy új pályázat
kiírására kerül sor, amelyen
sikerrel indulhat. A jogos érdekét nemcsak az sértette, hogy az ajánlatkérő nem a Kbt. szabályai szerint
folytatta le az ajánlatok bírálatát, hanem az is, hogy az ajánlat érvényességének és az eljárás jogszerű
eredményének való megállapításához való joga is megsértésre került az ajánlatkérő törvénysértő
eljárásával.
Az alperesi beavatkozó észrevételében az alperes felülvizsgálati kérelmében foglaltakkal értett egyet.
Kiemelte, hogy a felperes mindvégig arra hivatkozott, hogy egyedül kívánt a közbeszerzési eljárás nyertese
lenni, továbbá arra, hogy az volt a célja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával
egy új közbeszerzési eljárás során lehetősége legyen versenyképes ajánlatot tennie. Rámutatott, hogy
értelmezhetetlen az a másodfokú bírósági megállapítás, hogy a jogos érdek körében az is figyelembe
vehető, hogy a felperes az őt megillető ranghelyet kapja, ezáltal a jogos érdek a Kbt. szabályai szerinti
törvényes eljáráshoz fűződő érdekként fennáll. A perbeli esetben a felperes kedvezőtlen ajánlatot tett a
másik két ajánlattevőhöz képest, ezt észlelve minden igyekezete arra irányult, hogy a közbeszerzési eljárás
eredménytelenül záruljon. Ez az érdek nem tekinthető jogos érdeknek.
A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 272.§ (2) bekezdése és a 275.§ (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati
kérelem keretei között, az abban konkrétan megjelölt jogszabálysértés körében vizsgálta felül, melynek
eredményeként azt állapította meg, hogy az alperes felülvizsgálati kérelme alapos.
A Kúria a rendelkezésre álló iratokat áttekintve arra a megállapításra jutott, hogy mind az első-, mind
a másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás keretmegállapodás
megkötése irányuló tárgyalásos eljárás volt, melynek specifikuma, hogy három ajánlat is érvényes
volt, három ajánlattevő került nyertesként kihirdetésre, így a keretmegállapodás megkötésére három
ajánlattevővel kerülhet sor, A közbeszerzési eljárásban a felperes is nyertes ajánlattevő volt. A felperes a
jogorvoslati kérelmében a másik két nyertes ajánlattevő ajánlatával kapcsolatos kifogásokat terjesztett elő
és a közbeszerzési eljárás eredményességét is vitássá tette. A felperes mindvégig hangoztatta, hogy jogos
érdeke abban áll - és ezt a felülvizsgálati ellenkérelmének 18. pontjában is fenntartotta -, hogy
egyedüli ajánlattevőként kívánt nyertes lenni. Keretmegállapodásos eljárásban - ahol a részvételi felhívás
a keretmegállapodásban résztvevők számát maximum háromban határozta meg a Kbt. 136/A.§ (2)
bekezdéséből fakadóan egyedüli nyertes ajánlattevő esetén keretmegállapodás nem köthető, egyedüli
nyertesként a felperes nem hirdethető ki. A felperes ilyen elvárása, gazdasági érdeke nyilvánvalóan
alaptalan, nem alapozhat meg ügyfélképességet. A jogos érdeket megalapozó az a másik felperesi érv,
hogy az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén egy újabb közbeszerzési eljárás esetleges
lefolytatása esetén bízhat abban, hogy azon sikerrel indulhat, szintén nem megfelelő alap a jogos érdek
megállapítására. Az ügyfélképesség nagyban függ attól, hogy a kérelmező a közbeszerzési eljárás mely

szakaszában, mely magatartást kifogásol és milyen típusú közbeszerzési eljárásban hivatkozik a jogos
érdeke megsértésére vagy veszélyeztetésére. A Kúria egyetért a Döntőbizottság számos ügyben kimondott
azon álláspontjával, hogy az ügyfélképességről az ügy összes körülményének mérlegelésével kell dönteni.
Azt kell vizsgálni, hogy a jogorvoslati kérelem szerinti cél, az eljárás eredménytelenségének megállapítása
a jogorvoslatot benyújtott kérelmezőre van-e jogi kihatással, ezáltal a kérelmező kerülhet-e kedvezőbb
jogi helyzetbe. Tévedett ezért az első- és a másodfokú bíróság, amikor a jogi érdek fennállását pusztán
azon az alapon állapította meg, hogy a jogsértés kivizsgálásához, azaz az ajánlatoknak a Kbt. szerinti
jogszerű elbírálásához fűződő érdek minden más körülmény vizsgálata nélkül megalapozza a jogos
érdek fennállását. Az első- és a másodfokú bíróság elmulasztotta annak vizsgálatát, hogy a jogorvoslati
kérelemmel elérni kívánt céllal a kérelmező kedvezőbb jogi helyzetbe kerülhet-e. Ennek vizsgálata nélkül
nem foglalható állás az ügyfélképesség fennállásáról. A perbeli esetben a felperes alaptalanul kívánt volna
a keretmegállapodásos eljárás szabályaira tekintettel az eljárás egyedüli nyertesévé válni, ezért az az
indoka, hogy a jogos érdeke azért áll fenn, mert a másik két ajánlattevő ajánlata érvénytelen, nem alapozza
meg a jogos érdekét. Keretmegállapodásos eljárásban nem válhat egyedüli nyertes ajánlattevővé. Az az
indok pedig, hogy a jogsértés megállapítása mellett megállapításra kerülne a keretmegállapodásos eljárás
eredménytelensége is, amelynek következtében ha és amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy egy újabb
közbeszerzési eljárást folytat le, abban az eljárásban a kérelmező kedvezőbb helyzetbe kerülhetne,
egyértelműen nem állapítható meg, mert ez egy jövőbeni bizonytalan esemény, amely egyértelmű, jelenleg
megállapítható végkimenettel nem zárulhat, ezért nem vezethet annak megállapítására, hogy abban az
eljárásban a felperes feltétlenül kedvezőbb helyzetbe kerülne. Annak bekövetkezése csak eshetőleges, ezért
ez közvetlen jogi érdeknek szintén nem minősíthető, akként figyelembe nem vehető.
Rámutat a Kúria, hogy az a jogos igény az ajánlattevő részéről, hogy az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát
a Kbt. szerint, a jogszabályoknak megfelelően végezze el, alapvető igény, de ez még önmagában nem
teremti meg az adott ajánlattevő jogos érdekének fennállását, ehhez az is szükséges, hogy a jogorvoslati
kérelemmel elérni kívánt cél alapján az ajánlattevő kedvezőbb helyze be kerülhessen. Vizsgálandó, hogy az
eljárás eredménytelensége esetén ez a körülmény közvetlen jogi kihatással van-e a jogorvoslati kérelmet
benyújtó kérelmezőre.
Mindebből következően a Kúria azt állapította meg, hogy az alperes az ügyfélképesség hiányát helytállóan
és megalapozottan állapította meg a Kbt. 323.§ (1) bekezdésére figyelemmel, ezért jogszerűen döntött a
jogorvoslati eljárás megszüntetéséről az 1. és a 3. kérelmi elemek tekintetében. A Kúria ezért a jogerős
ítéletnek a felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintve -, a felülvizsgálati kérelemmel
támadott részét - azaz az alperesi határozatot hatályon kívül helyező rendelkezést és a másodfokú
perköltségre, fellebbezési illetékviselésre vonatkozó rendelkezéseket a Polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, a Pp. 253. § (2)
bekezdése értelmében az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a felperes keresetet e körben
is a Pp. 339. § (1) bekezdése értelmében elutasította. A Kúria egyúttal hatályon kívül helyezte az elsőfokú
ítéletnek az elsőfokú perköltségre és az állam általi illetékviselésre vonatkozó rendelkezését is.
Az elsőfokú és a másodfokú eljárásban a felülvizsgálati kérelemmel érintett körben a felperes pervesztes,
valamint a felülvizsgálati eljárásban teljes egészében pervesztes lett, a Kúria ennek megfelelően
rendelkezett a költség- és illetékviselésről.
A Kúria a pervesztes felperest kötelezte az alperes és az alperesi beavatkozó jogi képviselettel felmerült
elsőfokú, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költsége megfizetésére a Pp. 78.§ (1) bekezdése és 83.§
(1) bekezdése értelmében. A perköltség összegét a Kúria a kifejtett munkával arányban állóan állapította
meg , figyelemmel az előzményi eljárásban felmerült költségekre is. A pervesztes felperes a Pp. 78. § (1)
bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján köteles a tárgyi illetékfeljegyzési
jog folytán le nem rótt további kereseti részilIeték, a ferllebbezési és a felülvizsgálati illeték megfizetésére. A
fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39. § (3) bekezdés b) pontja, 46. §
(1) bekezdése határozza meg , míg a felülvizsgálati illeték mértékét a 39. § (3) bekezdés d) pontja és 50. §
(1) bekezdése.
Budapest, 2015. november 11.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró, Dr. Cseicsner Éva sk. bíró

